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RESUMO 

 

 

Essa dissertação tem como objetivo avaliar a atratividade para o pequeno investidor 

brasileiro, do ponto de vista financeiro, de uma nova forma de investimento, definida 

a partir de características do modelo brasileiro de crowdfunding e das ferramentas 

de investimento tradicionais, a ser chamada de crowdinvesting. A partir do 

entendimento detalhado do modelo de crowdfunding existente no país e da 

identificação e mapeamento das características dos instrumentos de investimento 

tradicionais, esse estudo busca definir como deve funcionar a nova forma de 

investimento proposta, e analisar se, em comparação com as ferramentas 

tradicionais, em termos de risco e retorno, o crowdinvesting seria competitivo no 

mercado brasileiro. 

 

Palavras-chave: Investimento. Financiamento. Ferramentas de Investimento. 

Retorno. Risco. Crowdfunding. Crowdinvesting. 

  



 
 

       

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to evaluate the attractiveness to the small Brazilian investor, from a 

financial point of view, of a new form of investment, based on characteristics of the 

Brazilian crowdfunding model and of traditional investment tools, to be called 

crowdinvesting. Supported by the detailed understanding of the existing 

crowdfunding model in the country and the identification and mapping of the 

characteristics of traditional investment instruments, this study seeks to define how 

the new form of investment would work and examine whether, in comparison with 

traditional tools, in terms of risk and return, the crowdinvesting model would be 

competitive in the Brazilian market. 

 

Keywords: Investment. Financing. Investment Tools. Return. Risk. Crowdfunding. 

Crowdinvesting. 
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1 O PROBLEMA 

 

 

1.1 Introdução 

 

 

Seguindo as tendências mundiais, é possível notar nos últimos anos mudanças 

significativas na vida da população brasileira causadas por avanços tecnológicos. De 

fato, dados do IBGE (MAIS DE 50%..., 2014) indicam que, em 2014, mais da metade 

da população do Brasil já estava conectada à internet. Tal inclusão digital resultou 

em mudanças no estilo de vida e no comportamento dos brasileiros. Por exemplo, o 

volume de compras online no Brasil tem apresentando um crescimento significativo 

nos últimos anos (Braga, 2012), e a educação à distância apresentou crescimento 

similar (EDUCAÇÃO..., 2013). Além disso, uma das novidades apresentadas por 

essa maior conexão à Internet é a difusão, no Brasil, de um modelo de negócio 

conhecido como crowdfunding, ou financiamento coletivo. Criado originalmente nos 

Estados Unidos, o crowdfunding é utilizado em muitos países como uma ferramenta 

para angariar fundos para diversas finalidades, como eventos culturais e sociais.  

 

Por outro lado, na contramão dos avanços tecnológicos vivenciados por grande 

parte da população brasileira, no que tange o conhecimento sobre o mercado 

financeiro e sobre as opções de investimentos existentes, parece que ainda há um 

vasto caminho a ser percorrido pelos brasileiros. Uma pesquisa realizada com 

investidores brasileiros pela consultoria McKinsey & Company (WILTGEN, 2013) 

revela que os investidores avaliam não ter uma boa educação financeira e sentem 

falta disso. 

 

Desta forma, traçando um paralelo entre os avanços tecnológicos, principalmente 

entre à difusão do crowdfunding, no Brasil e a possibilidade de aproximar os 

brasileiros de ferramentas para investir e obter recursos financeiros, foi identificada 

uma possível oportunidade, na qual conceitos do mercado financeiro seriam 

aplicados ao modelo de crowdfunding existente, resultando em um novo instrumento 

financeiro, em uma ferramenta mais amigável para os pequenos investidores. 
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Assim, a grande questão deste trabalho é entender se um instrumento de 

investimento criado a partir de conceitos financeiros e do modelo de crowdfunding 

seria atrativo para o pequeno investidor brasileiro. Em outras palavras, do ponto de 

vista financeiro, uma ferramenta financeira baseada nas características do 

crowdfunding seria competitiva no mercado brasileiro? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Tendo em vista o problema apresentado neste estudo, o objetivo principal desta 

análise é verificar se, do ponto de vista financeiro, um instrumento de investimento 

criado com base nas características do modelo de crowdfunding seria competitivo, 

considerando as demais ferramentas disponíveis no mercado para o pequeno 

investidor. 

 

Para tanto, prevê-se necessário: 

 

a) entender o modelo de crowdfunding existente no Brasil; 

b) mapear os instrumentos financeiros disponíveis no mercado brasileiro 

para os pequenos investidores e identificar as características destes 

instrumentos, incluindo risco e retorno; 

c) modelar a nova ferramenta financeira proposta, considerando as 

características que tal instrumento irá incorporar do modelo de 

crowdfunding brasileiro e das ferramentas tradicionais; 

d) identificar os riscos inerentes a este novo instrumento financeiro, assim 

como o retorno que os investidores podem esperar dele; 

e) fazer uma comparação entre a nova ferramenta proposta e as 

tradicionais, concluindo sobre a atratividade do novo instrumento 

financeiro proposto com relação às tradicionais. 

 

Com isso, espera-se poder verificar se a relação de risco e retorno identificada para 

a nova ferramenta é razoável em comparação à mesma relação para as demais 

ferramentas existentes no mercado financeiro brasileiro. 
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1.3 Suposição 

 

 

Se por um lado o modelo de crowdfunding existente no Brasil tem sido utilizado cada 

vez mais para promover iniciativas diversas, a proximidade dos brasileiros com o 

mercado financeiro não tem avançado significativamente. Conforme identificado 

através de pesquisas e opiniões de especialistas no assunto, ainda há espaço para 

atrair investidores com recursos a opções de investimento de maior rendimento 

(FIGUEIRAS, 2013). 

 

Assim, presume-se que o modelo de negócio de crowdfunding existente no Brasil 

pode ter alguns aspectos revisados, considerando as características de instrumentos 

de investimento existentes, para ser transformado em uma nova forma de 

investimento. Ainda, prevê-se que esta nova ferramenta apresente benefícios sobre 

os instrumentos financeiros tradicionais, especialmente para os pequenos 

investidores, que não dispõem de conhecimento financeiro avançado e nem 

possuem familiaridade com os diversos instrumentos financeiros disponíveis. 

 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

 

O presente estudo pretende enfocar-se nas características do modelo de 

crowdfunding existente em larga forma no Brasil nos dias de hoje, fixando a atenção 

nas características dos principais participantes do segmento no país. Serão 

analisadas as relações estabelecidas através do funcionamento destes proponentes, 

incluindo o próprio site de crowdfunding, aqueles que disponibilizam recursos e 

aqueles que utilizam os recursos obtidos para iniciativas diversas.  

 

Nota-se aqui que será considerado o modelo de operar dos principais players, sendo 

desconsiderados pequenos participantes que podem atuar de forma diferente, assim 

como as formas de crowdfunding que não operam através da Internet. Também, não 

serão considerados os modelos de crowdfunding existentes em outros países.  
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Neste sentido, foi observado que em outros países, como a Inglaterra, apesar do 

modelo básico de crowdfunding ter surgido como uma doação conjunta, já foram 

difundidos outros modelos de crowdfunding com finalidade de investimento, como 

crowdequity e peer-to-peer landing (MARTINS; DA SILVA, 2014). Nestes modelos, 

os participantes adquirem uma participação da empresa ou emprestam dinheiro para 

outros, respectivamente. No Brasil já há proponentes do equity crowdfunding, mas, 

por não se tratarem do modelo tradicional de crowdfunding nem terem relação com o 

novo modelo de negócio proposto neste estudo, estes novos modelos de 

crowdfunding não serão objetos de estudo desse trabalho. Ainda, com relação ao 

estudo do crowdfunding, não serão objetivos de estudo desse trabalho os avanços 

da legislação que rege as operações de crowdfunding ao redor do mundo ou no 

Brasil. 

 

Com relação à comparação com outras formas de investimentos, pretende-se 

considerar apenas as ferramentas de financiamento formais e legais existentes no 

mercado financeiro brasileiro e disponíveis para o pequeno investidor, não sendo 

consideradas formas de financiamento paralelas ou ilegais ou mais complexas. 

Nota-se, aqui, que serão considerados como pequenos investidores as pessoas 

físicas com investimentos entre 100 reais e 50.000 reais. Ainda, como o foco da 

proposta deste estudo é a criação de um novo instrumento financeiro condizente 

com as características dos investidores nacionais, não serão considerados, nesta 

análise, os mercados financeiros internacionais e seus instrumentos.  

 

Por fim, este estudo não pretende fazer uma análise de caso, analisando um modelo 

de financiamento existente, nem apresentar o plano de negócio da empresa que irá 

oferecer o novo instrumento de financiamento aqui proposto, se limitando a analisar 

as características de risco e retorno do próprio instrumento, e não a viabilidade do 

negócio como um todo. 
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1.5 Relevância do estudo 

 

 

O mercado financeiro e os instrumentos de investimento existentes ainda são vistos 

com receio por grande parte dos investidores brasileiros, que, por desconhecimento 

e insegurança, acabam optando por instrumentos de baixo rendimento. De fato, 

grande parte dos brasileiros não disponibiliza tempo e esforço para buscar outras 

opções de investimento além da poupança, e os que buscam acabam pagando caro 

por isso (FIGUEIRAS, 2013). Cutait e Takar (2013a) relatam que tal opinião é 

compartilhada pelo chefe da Citi Corretora, Fernando Cardoso, e pela 

superintendente da Bradesco Corretora, que afirma que falta muita educação 

financeira no Brasil e que isso diminui a participação das pessoas no mercado de 

investimentos.  

 

Ainda, grande parte dos investidores acaba deixando os recursos disponíveis na 

poupança com medo de mudar e perder dinheiro e o que deixa os investidores 

paralisados é a falta de informação (ROCHA, 2015). Assim, estes aspectos do 

mercado de investimentos brasileiros indicam que investir em algo mais concreto e 

mais próximo ao dia a dia dos brasileiros pode ser atrativo, principalmente para os 

pequenos investidores. 

 

Por outro lado, a popularidade dos sites de crowdfunding tem apresentado um 

crescimento significativo mundialmente e no país nos últimos anos. Os sites de 

crowdfunding estabeleceram-se em 2009, nos Estados Unidos, e, em 2011, no 

Brasil, tornando-se populares no país em 2012 e apresentando um crescimento 

constante desde então com relação às iniciativas que possibilitam.  

 

Estima-se que as plataformas de crowdfunding ajudaram empresas e pessoas ao 

redor do mundo a levantar aproximadamente U$ 2,7 bilhões em 2012, chegando a 

aproximadamente U$ 5,1 bilhões levantados em 2013 (CRUZ; SETTI, 2011). Ainda, 

tal dimensão pode ser confirmada também se considerado apenas um dos sites 

mais conhecidos no Brasil, o Catarse, que conta com aproximadamente 90 mil 
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apoiadores, totalizando em torno de R$ 10,6 milhões em doações anuais (LEAL, 

2013). 

 

Também, verifica-se que o modelo de crowdfunding brasileiro, assim como os sites 

de crowdfunding existentes em outros países, apresenta desigualdades nos 

benefícios financeiros propiciados para as partes envolvidas. Explicando em mais 

detalhes, grande parte dos modelos de crowdfunding atuais funciona basicamente 

da seguinte forma: 

 

a) qualquer pessoa cadastrada no site pode visualizar os projetos 

propostos e destinar recursos para os projetos selecionados; 

b) caso um valor mínimo estipulado seja alcançado, a verba angariada é 

repassada ao projeto; 

c) com o repasse de verba para o projeto, usualmente é cobrada uma 

taxa pelo site; 

d) também, o repasse de verba para o projeto geralmente resulta em 

algum tipo de compensação não monetária para os que contribuíram, 

como kits presente ou entradas para o evento realizado. Em alguns dos 

sites, há também um reconhecimento público pela ajuda, feito no 

próprio site ou em outros meios sociais, como Twitter e Facebook. 

 

Assim, neste modelo, o realizador do projeto tem a vantagem de receber a verba 

para sua realização sem a obrigação de dar retorno monetário para aqueles que 

destinaram verba ao projeto. O site de crowdfunding, por sua vez, geralmente, 

obtém retorno financeiro através da taxa cobrada dos realizadores dos projetos. 

Entretanto, aqueles que permitiram a realização do projeto através da alocação de 

recursos têm como retorno apenas ver o projeto ser realizado ou, no máximo, 

prêmios não monetários, na forma de reconhecimento ou ingressos e presentes. 

 

Considerando tais aspectos do mercado financeiro e do modelo de crowdfunding, a 

proposta deste estudo de verificar a competitividade de uma nova ferramenta de 

financiamento baseada no crowdfunding mostra-se relevante uma vez que tal forma 
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de financiamento pode resultar em uma opção amigável para o pequeno investidor 

que não possui conhecimento avançado sobre o mercado financeiro.  

 

Também, apesar de não ser o foco desse estudo, esta nova opção de financiamento 

pode mudar a gestão financeira das companhias, possibilitando a realização de 

novos projetos por empresas de outra forma sem acesso a recursos e de projetos de 

risco mais elevado sem um custo de capital proibitivo. Dessa forma, o novo 

instrumento financeiro proposto pode ser considerado uma forma de fomento ao 

empreendedorismo. Além disso, considerando que a captação através do 

crowdfunding acaba por expor o projeto e contribui para a sua divulgação, pode-se 

dizer que, se difundido, o novo modelo de financiamento pode ultrapassar também o 

âmbito financeiro, aliando a captação de recursos ao que pode ser considerada uma 

iniciativa de marketing. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Investimento e funding 

 

 

2.1.1. Definições e conceitos 

 

 

Investimento pode ser definido como “o comprometimento presente de dinheiro ou 

outros recursos na expectativa de colher benefícios futuros” (BODIE; KANE; 

MARCUS, 2001, p. 1) ou como “o emprego de capital com o objetivo de obter ganho 

a médio e longo prazos, em oposição a resultados imediatos” (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2009, p. 197). O investimento de recursos deve ser bem 

planejado para permitir que o investidor atinja seus objetivos. Além disso, as 

alternativas de investimentos devem ser analisadas considerando características de 

rentabilidade e risco (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009). 

 

Por outro lado, funding, ou em português financiamento, ou provimento de fundos 

(PINHO, 2005), é o termo referente à obtenção de recursos ou aos custos incorridos 

por uma empresa para obter tais recursos, os “custos que uma empresa tem de 

suportar em resultado do seu endividamento ou passivo remunerado” (O PORTAL 

DE NEGÓCIOS, [201-]). Assim, investimento e funding são os dois lados da mesma 

transação: os recursos destinados a investimentos são usados para o financiamento 

de projetos e empresas. 

 

Como as principais opções de financiamento, as empresas podem contar com 

empréstimos bancários, financiamentos através de organismos estatais, como o 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), emissões de ações ordinárias e 

preferenciais e títulos de longo prazo ou debêntures. 

 

Devido às características do mercado brasileiro, a emissão de ações e de títulos 

nem sempre está disponível para as empresas, pois devido ao custo da emissão, o 
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custo dessas opções de financiamento pode tornar-se proibitivo (MELLAGI FILHO, 

2003). Ainda, existem nos mercados financeiros internacionais outras formas de 

títulos emitidos pelas empresas, como junk bonds, que não são usados pelas 

empresas brasileiras devido às características do mercado financeiro nacional. 

 

 

 2.1.2. Ambiente institucional 

 

 

O mercado financeiro e de capitais no Brasil são regulados pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN), pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Conforme a regulação brasileira aplicável, é necessária a 

aprovação prévia da CVM e do BACEN para que mercados organizados de títulos e 

valores mobiliários e de sistemas de custódia e liquidação, que fazem a 

implementação e o funcionamento de mercados, possam ser criados e operados. 

Entretanto, as entidades e indivíduos envolvidos nas atividades são submetidos a 

mecanismos específicos de controle e regulação (BANCO BM&F BOVESPA, [201-]) 

 

O CMN é o órgão máximo deliberativo do Sistema Financeiro Nacional e é composto 

pelo Ministro de Estado da Fazenda, pelo Ministro de Estado do Planejamento e 

Orçamento e pelo Presidente do BACEN. Entre as responsabilidades do CMN, além 

de estabelecer as diretrizes fundamentais da política monetária nacional, está 

também regular e fiscalizar a criação e funcionamento das instituições financeiras 

atuantes no país. 

 

O Banco Central é o órgão federal do Ministério da Fazenda responsável pela 

implementação das políticas estabelecidas pelo CMN. É de sua responsabilidade a 

aprovação de novas instituições financeiras, tanto dos setores público como privado. 

 

A CVM é o órgão do Ministério da Fazenda que monitora e regula o mercado de 

capitais brasileiro. Desta forma, as instituições financeiras, cuja operação é 

autorizada pelo Banco Central, estão sujeitas à regulação da CVM ao operarem no 

mercado de capitais.  
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Ainda, entre as principais atividades da CVM está o monitoramento das atividades 

das companhias abertas, dos mercados organizados de balcão, de bolsas e de 

futuros, assim como dos membros do sistema, como administradores de fundos e de 

ativos. Cabe ressaltar que existem acordos entre a CVM e autoridades regulatórias 

homólogas de outros mercados, como a Securities and Exchange Commission 

(SEC), dos Estados Unidos, e a Financial Services Authority (FSA), da Inglaterra. 

 

 

2.1.3 Retorno e riscos de um investimento financeiro 

 

 

Para os investidores, tanto o risco quanto o retorno dos investimentos são 

importantes (BODIE; KANE; MARCUS, 2001). Nas próximas seções serão revisadas 

as definições de risco e retorno, como o retorno de um investimento pode ser 

calculado, e quais os principais riscos dos investimentos financeiros. 

 

 

2.1.3.1 Retorno de um investimento financeiro 

 

 

A avaliação financeira de um projeto no qual se pretende investir pode ser feita 

através de diferentes métricas. Entre essas métricas estão o Valor Presente do 

Investimento, que corresponde ao valor na data atual dos fluxos de caixa gerados 

pelo projeto, o período de Payback, que é o tempo que o investidor leva para 

recuperar os recursos alocados, o período de Break-Even, que é o período no qual o 

retorno do projeto se iguala ao valor investido (DEUTSCHER, 2012), e a taxa de 

retorno, que é o percentual de retorno obtido sobre os recursos investidos 

(BRIGHAM; HOUSTON, 2001). Neste estudo, será utilizada como ferramenta para a 

avaliação financeira dos diferentes investimentos, a taxa de retorno. 

 

O retorno de um investimento financeiro é o que os investidores recebem após o 

prazo do investimento pelos recursos alocados, medido como percentual sobre o 

investimento realizado. De forma simplificada, o retorno de um investimento, 
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considerando o prazo total, é calculado através da fórmula abaixo (BRIGHAM; 

HOUSTON, 2001): 

 

          
                           

                             
   

 

Ou 

 

          
                                                         

                             
 

 

Ou 

 

          
                              

               
 

 

Ainda, a taxa de retorno pode ser especificada, também, como a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), que “corresponde à taxa de retorno esperada de um projeto de 

investimento de capital” (KASZNAR, [2001], p. 44). A taxa interna de retorno é 

aquela taxa de desconto que faz com que o valor presente de um projeto seja zero. 

 

É importante lembrar que existe uma diferença entre o retorno esperado e o retorno 

realizado de um investimento. O retorno esperado é medido antes da liquidação do 

investimento, considerando a probabilidade dos possíveis retornos, enquanto o 

retorno realizado só pode ser medido após a liquidação do investimento, com base 

nos dados reais. Além disso, para as ferramentas de investimento tradicionais, que 

operam de forma pública ao longo de anos, é possível verificar igualmente o retorno 

histórico, que é o retorno obtido ao longo dos anos por investidores que alocaram 

recursos nestas ferramentas de investimento (BODIE; KANE; MARCUS, 2001).  

 

É importante considerar no cálculo da taxa de retorno o impacto do imposto de 

renda que deve ser pago sobre o investimento, para que seja calculada a taxa real 

de retorno para o investidor (BODIE; KANE; MARCUS, 2001). Dessa forma, o 

cálculo da taxa de retorno deve ser calculado da seguinte forma: 
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Por fim, o retorno real de um investimento deve ser deduzido ainda da taxa de 

inflação correspondente ao período de investimento (BODIE; KANE; MARCUS, 

2001). Entretanto, para fins de comparação, nesse estudo, como o período 

considerado é o mesmo para as diferentes formas de investimento, não será 

considerado o impacto da taxa de inflação. 

 

 

2.1.3.2 Riscos de um investimento financeiro 

 

 

Uma definição simples de risco é a “probabilidade de perda” (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2009, p. 197) ou o “diferencial entre o que se espera que ocorra e 

o que de fato acontece” (KASZNAR, [2001], p. 65). Riscos são os eventos 

inesperados que têm como resultado o não atingimento do retorno previsto 

(HALFELD, 2007).  

 

Os tipos de risco relacionados aos investimentos financeiros são: 

a) risco de negócio: relacionado à possibilidade de que o negócio enfrente 

problemas em suas operações; 

b) risco de mercado: relacionado à saúde da economia brasileira e 

mundial, que acaba impactando também a economia local; 

c) risco de crédito: incorrido ao emprestar dinheiro à outra parte; é a 

possibilidade de que o outro não honre com o seu compromisso; 

d) risco de liquidez: ligado ao prazo e ao custo com que um investimento 

se transforma em dinheiro vivo. Se a falta de liquidez é muito ruim, o 

excesso de liquidez pode não ser bom, por geralmente acarretar em 

retornos menores; 

e) risco de perda do poder de compra ou risco de inflação: ligado a um 

rendimento abaixo da inflação, que acarreta em uma perda do poder de 

compra os recursos colocados no investimento. 



21 

 

 
 

Há sempre uma relação proporcional entre o risco e o retorno previsto de uma 

ferramenta de investimento (HALFELD, 2007), “quando se espera mais retorno, é 

necessário pagar um preço, aceitando um risco maior de investimento” (BODIE; 

KANE; MARCUS, 2001, p. 9). Em outras palavras, quanto maior o risco, maior deve 

ser o retorno, para compensar a possibilidade do não atingimento do objetivo. 

 

 

2.2 Fundraising e crowdfunding 

 

 

2.2.1 Definições e conceitos 

 

 

Fundraising, ou, em português, a captação de recursos, é o termo utilizado para 

designar as ações de indivíduos e organizações para o levantamento de capital para 

organizações, ações, projetos e iniciativas específicas.  

 

Diferentemente de funding, fundraising se refere à obtenção de capital sem custo 

para a organização. Entre as formas mais conhecidas de fundraising estão a 

solicitação de doações diretamente às pessoas e organizações, organização de 

eventos beneficentes, a venda de produtos recebidos como doação, e campanhas 

nas quais as vendas de certa organização, em um determinado período de tempo, 

são em parte ou totalmente destinadas a uma iniciativa. 

 

O modelo de crowdfunding nasceu como uma opção de fundraising nos Estados 

Unidos. Definido como a prática de financiar um projeto ou de obter contribuições 

monetárias a partir de um grande número de pessoas, normalmente através da 

internet (THE STATUE..., 2013), o crowdfunding é um modelo alimentado por três 

participantes: o iniciador do projeto, que propõe a ideia ou projeto a ser financiado, 

os indivíduos ou grupos que a apoiam, e a organização ou plataforma que reúne as 

partes para lançar a ideia. 
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Apesar do modelo de crowdfunding ter se estabelecido na forma como é conhecido 

nos últimos anos, o seu conceito foi identificado há mais tempo. Por exemplo, em 

1997, fãs da banda de rock britânico, Marillion, financiaram a turnê do grupo nos 

EUA, levantando aproximadamente R$ 60.000 em doações por meio de uma 

campanha de Internet, sem nenhum envolvimento da banda (MASTERS, 2013). 

 

O modelo de crowdfunding vem se tornando cada vez mais uma importante fonte de 

captação de recursos, tendo levantado, em 2013, aproximadamente U$ 5,1 bilhões 

ao redor do mundo (CRUZ; SETTI, 2011). O maior levantamento obtido através do 

modelo de crowdfunding de que se tem notícia é o Star Citizen, no qual foi 

levantado, para o jogo de videogame em desenvolvimento, por Chria Roberts e pela 

Cloud Imperium Games, um total de U$ 61 milhões (CRECENTE, 2013). No Brasil, 

estima-se que, em 2012, cerca de R$ 10 milhões foram coletados através do 

crowdfunding (ASSOCIAÇÃO..., 2014). 

 

Entende-se que, entre as principais motivações para o funcionamento do modelo de 

crowdfunding, estão o desejo dos participantes de serem, mesmo que em parte, 

responsáveis pelo sucesso de iniciativas de outros indivíduos, o desejo de 

participação social, de se sentirem parte de uma iniciativa social, ou o interesse pelo 

retorno ligado à participação no projeto, como presentes e ingressos (ORDANINI; ET 

AL, 2011). Ainda, cada participante atua como promotor das ações, divulgando 

informações sobre os projetos que apoiam em suas comunidades online. 

 

 

2.2.2 Ambiente institucional 

 

 

Conforme reportado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a regulação aplicável aos sites de crowdfunding 

começou a ser desenvolvida, nos Estados Unidos, a partir da edição da Lei de 

Incentivos a Negócios Nascentes (JOBS Act), em 2012, tendo evoluído para outros 

países, como Alemanha, Itália, França e Reino Unido, em 2014 (ASSOCIAÇÃO..., 

2014). 
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Além disso, a International Organization of Securities Comission (IOSCO) publicou, 

em 2014, um texto para discussão sobre o tema, no qual é feita uma comparação 

dos principais benefícios e riscos do crowdfunding. A entidade conclui que, em seu 

atual estágio de desenvolvimento, este mercado ainda não implica riscos sistêmicos 

que sejam capazes de preocupar os reguladores, mas destaca diversos riscos que 

se relacionam ao modelo de crowdfunding, como risco de falha ou insolvência das 

plataformas, ataques cibernéticos e transparência. 

 

Apesar dos avanços no que tange à regulação dos modelos de crowdfunding em 

outros países, ainda não há regulação específica aplicável ao crowdfunding no Brasil 

(ANBIMA). Em 2013, foi criado o projeto de lei 6.590, com o objetivo de regular as 

ações de financiamento coletivo no Brasil (KAPA, 2014), para evitar que o modelo 

de crowdfunding fosse utilizado para fins impróprios, como lavagem de dinheiro. Tal 

projeto, que previa que as operações de todas as ações de crowdfunding fossem 

informadas CVM, foi arquivado. Contudo, está previsto que o assunto estará 

presente na pauta dos reguladores nos próximos anos (ANBIMA). 

 

Além disso, é observada uma forma de auto regulação das plataformas de 

crowdfunding no que tange os requerimentos informacionais. As principais 

plataformas existentes apresentam informações detalhadas sobre os projetos 

disponíveis para alocação de recursos, incluindo a atualização do valor já captado. 

Assim, plataformas que não estejam alinhadas com estas práticas, acabam por 

captar menos recursos e não se mantém. Será identificado mais adiante, neste 

estudo, como isso tem impactado o mercado brasileiro de crowdfunding. 

 

Conforme já mencionado, apesar deste trabalho revisar, no detalhe, o modelo de 

crowdfunding, que vem se tornando uma opção de fundraising cada vez mais 

importante para projetos de diferentes tipos, o foco desta dissertação é o ponto de 

vista do investidor, ou de funding, com o foco mais especificamente no pequeno 

investidor. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa realizada buscou entender as características do modelo de crowdfunding 

brasileiro para modelar a nova ferramenta proposta e identificar suas características 

de risco e retorno. Além disso, paralelamente se buscou identificar também os 

instrumentos financeiros disponíveis no mercado brasileiro para o pequeno 

investidor e revisar as principais características dessas ferramentas. 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

 

Considerando-se o critério de classificação de pesquisa, proposto por Vergara 

(2014), quanto aos meios e quanto aos fins: 

 

a) quantos aos meios, considerando os pontos investigados para a 

fundamentação do trabalho, este estudo pode ser classificado como 

bibliográfico; 

- o estudo é bibliográfico porque a pesquisa sobre os sites de 

crowdfunding existentes no Brasil atualmente e sobre as ferramentas 

financeiras do mercado brasileiro foi realizada em grande parte por 

meio de material publicado em livros e periódicos, disponíveis em 

bases de dados acadêmicas; 

- além dessa pesquisa mais conceitual, foi realizada uma análise dos 

principais sites de crowdfunding existentes no Brasil para que 

pudessem ser identificadas características destes modelos de 

negócio, tais como os tipos de projeto financiados por crowdfunding, a 

essência do acordo firmado entre as partes, o valor das contribuições, 

os retornos para os apoiadores, etc; 

b) quanto aos fins, este estudo pode ser classificado, ao mesmo tempo 

como descritivo, exploratório e metodológico; 
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- descritivo porque são descritos o modelo de crowdfunding existente no 

Brasil atualmente e os instrumentos financeiros disponíveis no 

mercado brasileiro; 

- exploratório porque, apesar de já existir material sobre crowdfunding e 

sobre instrumentos financeiros, não foi verificada a existência de 

estudos que estabeleçam uma relação entre os dois assuntos, como é 

a intenção dessa pesquisa;  

- metodológico porque se busca definir como seria um instrumento 

financeiro baseado nas características do crowdfunding. 

 

 

3.2 Coleta de dados 

 

 

Conforme colocado anteriormente, grande parte dos dados, nos quais se 

fundamenta este estudo, foi coletada através de pesquisa bibliográfica; todo o 

aspecto conceitual foi pesquisado em fontes como livro, periódicos e trabalhos 

acadêmicos. Através desta pesquisa, se obteve grande parte da informação sobre o 

modelo de crowdfunding, existente no Brasil atualmente e sobre os instrumentos 

financeiros disponíveis no mercado brasileiro. 

 

Além disso, tal pesquisa bibliográfica teórica serviu de base também para a revisão 

dos sites de crowdfunding, na qual foram explorados diretamente os principais 

players no mercado na busca de informações sobre as operações realizadas por 

eles, como investimento mínimo requerido para tal ação, a quantidade de quotas 

oferecidas por ação, o número de ações disponibilizadas, os tipos de projetos sendo 

financiados por crowdfunding, e a essência do acordo firmado entre as partes, 

conforme mencionado anteriormente.  
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3.3 Tratamento de dados 

 

 

Os dados aqui analisado foram tratados tanto através de uma perspectiva qualitativa 

como de uma perspectiva quantitativa. 

 

De uma perspectiva qualitativa: 

 

a) as características dos principais sites de crowdfunding existentes no 

Brasil atualmente foram agrupadas e tomadas como base para a 

definição da nova ferramenta financeira proposta; 

b) os instrumentos financeiros disponíveis no mercado brasileiro foram 

agrupados em grandes grupos de acordo com a sua classificação; 

c) foram identificadas as vantagens e desvantagens, os riscos não 

mensuráveis e a acessibilidade de cada um dos instrumentos 

financeiros analisados, assim como da nova ferramenta proposta, para 

o investidor. 

 

De uma perspectiva quantitativa: 

 

a) foi identificado o retorno esperado para cada um dos instrumentos 

financeiros mapeado no estudo; 

b) na mesma linha, foi calculado o retorno para a nova ferramenta 

proposta. 

 

Com isso, foi possível concluir sobre a competitividade do instrumento financeiro 

baseado nas características do crowdfunding para o pequeno investidor brasileiro. 

 

 

3.4 Limitações do estudo  

 

 

O presente estudou encontrou algumas dificuldades, relacionadas abaixo: 
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a) quanto à obtenção de dados, um fator limitante está relacionado à 

bibliografia disponível sobre o modelo de crowdfunding existente 

atualmente no país, dado ao surgimento recente deste modelo. Além 

disso, o material existente trata mais do ponto de vista dos projetos 

financiados pelo crowdfunding do que do ponto de vista do apoiador de 

recursos; 

b) com relação à conclusão que deriva desta pesquisa, há um fator que 

diz respeito às inferências que são feitas sobre a sensibilidade ao risco 

dos investidores que constituem o público alvo da nova ferramenta 

proposta. A comparação entre o risco e o retorno desta nova 

ferramenta com o risco e retorno de outras ferramentas disponíveis é 

realizada considerando investidores padrões. No entanto, a conclusão 

que resulta deste trabalho poderá não se aplicar a investidores que 

forem mais sensíveis a algum risco específico. 
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4 O MODELO DE CROWDFUNDING BRASILEIRO 

 

 

4.1 Panorama do crowdfunding no Brasil 

 

 

O crowdfunding se estabeleceu no Brasil em 2011 através de plataformas, como: 

Catarse, Queremos!, Benfeitoria e o Vakinha, que já existia, mas não se entedia 

como tal (CASTRO ALVES, 2015). De fato, a matéria Crowdfunding: 5 iniciativas de 

Sucesso no Brasil (CROWDFUNDING..., 2014), aponta que, no Brasil, os sites 

Queremos! e Vakinha podem ser considerados os primeiros registros de iniciativas 

semelhantes ao crowdfunding que conhecemos hoje, com a arrecadação de fundos 

para a realização de concertos musicais e compras de produtos. 

 

Ainda, apesar do crescimento do crowdfunding no Brasil estar alinhando ao rápido 

crescimento do mercado mundial, aqui o mercado de crowfunding difere do resto do 

mundo referente aos tipos de projetos: enquanto em outros países grande parte das 

campanhas é de pré-venda, para o financiamento de novos produtos, no Brasil as 

ações sociais têm a liderança (CASTRO ALVES, 2015). 

 

Entre os principais players do mercado de crowdfunding do Brasil estão o Catarse, o 

Kickante, o Benfeitoria, o Juntos.Com.Vc, o Bicharia e o Queremos! (DANIELE, 

2014). Além disso, como menciona o site do próprio Kickante, além destes podem 

ser citados como plataformas importantes de crowdfunding no Brasil o Vakinha, o 

Indiegogo e o Idea.Me. Outros crowdfundings de destaque são o AtivaAí, o 

Embolacha, o Nexmo e o Startando. Enquanto alguns são as versões brasileiras de 

plataformas internacionais, como o Kickante, a grande maioria das plataformas foi 

criada no país, como o Catarse.  

 

A seguir serão revisadas as características das principais plataformas de 

crowdfunding no Brasil. O resumo destas informações encontra-se no Quadro 1. 

  

http://bit.ly/1yShXSD
http://bit.ly/1ySi00E
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Quadro 1 – Características das Principais Plataformas de Crowdfunding Brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações das plataformas Kickante, Vakinha, Catarse, 
Benfeitoria, Juntos.Com.Vc, Bicharia, Queremos! e Idea.Me. 

  

Plataforma
Tipos de 

Campanhas

Taxa 

Administrativa

Tipos de 

Projetos

Necessário Pré-

Avaliação

Tempo da 

Campanha

Pagamento 

das 

Contribuições

Outros 

Serviços

Fundação / 

Base
Comentários Importantes

Quanto já 

Movimentou?

 Kickante

Campanha 

Flexível

Tudo ou Nada

* Tudo ou Nada - 

12%

* Flexível - 12% se 

a meta for atingida 

e 17,5% sem o 

atingimento da 

meta.

Já inclusas as 

taxas cobradas 

pelos meios de 

pagamento.

Causas, 

Criativo, 

Empreendedoris

mo (Mais 

voltado para 

projetos de 

cultura e 

empreendedoris

mo em causas 

sociais)

Sem 

necessidade de 

pré-avaliação da 

plataforma.

A campanha só 

se mantém 

disponível se 

recebe pelo 

menos 1 

contribuição nas 

primeiras 24 

horas.

Cartão de 

crédito e boleto 

bancário, 

através da 

plataforma 

MoIP, ou via 

PayPal.

A contribuição 

pode ser 

parcelada em 

até 6 vezes.

O valor 

arrecadado é 

transferido entre 

2 e 4 semanas.

Apoio de 

marketing e 

produção

Filial da 

plataforma 

americana 

Kickstarter, 

fundada em 

28/04/2009

* Tem opção Kick Solidário (seja 

um Voluntário Digital e arrecade 

fundos para uma causa que 

goste).

*  Tem opção arrecadação 

recorrente (criar uma campanha 

recorrente e arrecadar 

continuamente para seus 

projetos).

* As contribuições feitas através 

da Kickante não são 

empréstimos ou investimentos, 

mas são classificadas como 

doação, compra ou permuta (a 

depender da recompensa 

oferecida) e as recompensas 

jamais poderão ser classificadas 

como retorno financeiro.

22 m

 Vakinha
Campanha 

Flexível

Taxa cobrada 

diretamente ao 

apoiador de 2,99% 

a 6,4% mais R$ 

0,40 sobre o valor 

de cada 

contribuição.

Os projetos 

realmente são 

vaquinhas, para 

presentes, 

viagens, 

compras de 

bens, 

tratamentos 

médicos, ações 

sociais, etc.

Sem 

necessidade de 

pré-avaliação da 

plataforma.

-

Pagamentos 

com cartão de 

crédito, boleto e 

transferências 

entre saldo 

Vakinha.

-
01/01/2009 

(Porto Alegre)

Primeira plataforma de 

arrecadação de fundos. Você só 

leva o dinheiro se bater a meta.

20 m

 Catarse
Campanha Tudo 

ou Nada

13% para projetos 

que alcançarem ou 

superarem a meta 

(4% para o 

Pagar.Me). Já 

inclusas as taxas 

cobradas pelos 

Sociais e 

Culturais

Avaliação em 

até 4 dias
60 dias

Através do 

Pagar.Me

Suporte aos 

usuários do site.
2011

Segunda plataforma de 

crowdfunding do Brasil.
37 m

 Benfeitoria
Campanha Tudo 

ou Nada

Taxa cobrada 

diretamente ao 

apoiador de 1,3% a 

4,9% mais R$0,39 

sobre o valor de 

cada contribuição 

(referente às taxas 

de pagamento).

Os realizadores do 

projeto decidem 

quanto querem dar 

para a plataforma.

Projetos de 

cultura, esporte, 

meio-ambiente, 

tecnologia, 

design… Tudo 

que que gera um 

impacto positivo 

e coletivo.

Avaliação em 

até 5 dias
90 dias

Através do MoIP 

e do Paypal.

Apoio de 

marketing e 

produção, com 

dicas e 

materiais para 

as campanhas 

de marketing e 

montagem da 

campanha.

abr/2011 (Rio de 

Janeiro)

* Conforme anunciado pela 

plataforma, é o site com a maior 

taxa de sucesso do Brasil, com 

81% dos projetos atingindo os 

objetivos.

* Tem opção arrecadação 

recorrente (criar uma campanha 

recorrente e arrecadar 

continuamente para seus 

projetos).

5,5 m

Juntos.com.vc
Campanha Tudo 

ou Nada

Taxa cobrada 

diretamente ao 

apoiador de 2,49% 

a 4,29% mais 

R$0,39 sobre o 

valor de cada 

contribuição.

Projetos sociais

Sim, o projeto 

poderá ser 

aceito (e 

lançado) ou 

rejeitado pela 

plataforma.

60 dias
Através do 

MoIP.
- -

Dedicado exclusivamente a 

ações sociais, fundado por 

pessoas que já eram voluntários 

em projetos sociais.

3,3 m

Bicharia
Campanha Tudo 

ou Nada

Entre 14% e 17% 

de taxa 

administrativa, 

sendo: 10% mais a 

taxa dos meios de 

pagamento que 

variam entre 4% e 

7%.

Projetos que 

envolvam 

causas animais

Sim, o projeto 

poderá ser 

aceito (e 

lançado) ou 

rejeitado pela 

plataforma.

45 dias
Através do 

MoIP.
- 2012

Dedicado a causas animais. 

Você só leva o dinheiro se bater a 

meta. O Bicharia avaliará o seu 

projeto e ele poderá ser aceito (e 

lançado) ou rejeitado pela 

plataforma.

640 k

Queremos!
Campanha Tudo 

ou Nada

Pode variar de 

acordo com a 

necessidade de 

cada artista / local.

Projetos 

culturais, como 

shows e festas

Sim, o projeto 

poderá ser 

aceito (e 

lançado) ou 

rejeitado pela 

plataforma.

-

Por cartão de 

crédito no 

próprio site.

Divulgação de 

artistas e shows 

e venda de 

ingressos 

através da 

plataforma.

2010

Funciona como uma pré-venda de 

ingressos, os apoiadores 

recebem ingressos como 

recompensa pelas contribuições.

-

 Idea.me

Campanha 

Flexível e Tudo 

ou Nada

Acima de 14,5%, 

sendo: 10% em 

todos os tipos de 

campanhas (Tudo 

ou Nada ou 

Flexível), mais 

4,5% de taxa para 

o meio de 

pagamento, mais 

impostos.

Projetos 

criativos, sociais 

e 

empreendedores

Avaliação em 

até 7 dias.
-

Através do 

Bitcoin
- -

Disponível para toda a América 

Latina.
-



30 

 

 
 

4.2 Tipos de projetos financiados 

 

 

Alguns dos crowdfundings brasileiros intermediam em seus sites a destinação de 

recursos para projetos variados, como é o caso do Catarse, que engloba projetos 

sociais, culturais ou mesmo de empreendedorismo. Já outras plataformas oferecem 

projetos específicos, como é o caso do Juntos.Com.Vc e do Bicharia, que 

apresentam apenas projetos sociais variados ou referentes a uma causa específica; 

do Queremos!, que disponibiliza apenas projetos culturais, como shows e eventos; 

ou do Startando, que viabiliza novos negócios. 

 

 

4.3 Tipos de crowdfunding 

 

 

Os projetos de crowdfunding são classificados de acordo com o funcionamento entre 

flexíveis ou tudo-ou-nada. Nos projetos flexíveis, o projeto recebe os fundos que 

forem alocados ao projeto durante o tempo determinado, independente do 

atingimento ou não de um objetivo pré-definido.  

 

Já nos projetos do tipo tudo-ou-nada, o projeto recebe os fundos somente se o 

objetivo de arrecadação mínimo definido previamente é atingido dentro do prazo 

estipulado para a arrecadação. Nesta modalidade, caso o objetivo não seja atingido, 

as contribuições são devolvidas para os apoiadores.  

 

Segundo as informações disponibilizadas pela plataforma americana Kickstarter, a 

partir da qual foi criada a plataforma brasileira Kickante, aproximadamente 23% dos 

projetos disponibilizados na plataforma falham no objetivo de levantar fundos. As 

informações referentes ao percentual de sucesso para os projetos disponibilizados 

nos sites brasileiros não foram encontradas. 

 

Geralmente nos projetos do tipo tudo-ou-nada, a taxa cobrada pela plataforma é 

mais baixa. Atualmente no Brasil, poucos são os sites, entre eles o Kickante, que 
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trabalham com ambas as modalidades; a grande maioria das plataformas, como o 

Vakinha e o Catarse, trabalham somente com a modalidade tudo-ou-nada, pela 

justificativa de que assim garantem que os projetos serão entregues da forma 

prometida. 

 

 

4.4 Como funciona o crowdfunding 

 

 

De forma mais detalhada, o passo a passo para a realização de um projeto de 

crowdfunding geralmente acontece de acordo com o fluxograma da Figura 1 e com o 

passo a passo descrito abaixo: 

 

1) potenciais apoiadores se cadastram na plataforma para visualizar os 

projetos disponíveis; 

2) o realizador do projeto envia a proposta do projeto, com toda a 

informação necessária para a aprovação da plataforma; 

3) a plataforma revisa o projeto dentro de um prazo pré-determinado, 

geralmente em até 7 dias, e define se o projeto será disponibilizado 

para a arrecadação de fundos na plataforma ou não: 

4) caso aprovado, o projeto é anunciado na plataforma de crowdfunding 

com todas as informações pertinentes, incluindo: 

- detalhamento do projeto, com o objetivo final da arrecadação de 

fundos, ou o que será financiado, 

- objetivo de arrecadação do projeto e, em alguns casos, as quotas de 

apoio disponíveis, 

- tipo de projeto, se flexível ou tudo-ou-nada (para as plataformas que 

oferecem essa opção), 

- recompensa que será oferecido aos apoiadores, caso haja. 

5) os apoiadores cadastrados na plataforma têm assim acesso ao projeto 

e podem decidir se querem destinar recursos para o projeto e o valor 

dessa contribuição. Essa definição do apoio financeiro ao projeto é feita 

online; 
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6) o pagamento da contribuição geralmente pode ser feito por sites de 

pagamento, como o Moip e Paypal, alguns sites trabalham também 

com cartão de crédito e, em algumas plataformas, os valores podem 

ser parcelados; 

7) a plataforma reúne os valores desembolsados pelos apoiadores 

destinados a cada um dos projetos até a conclusão do prazo final 

determinado para cada projeto; conforme apoiadores vão destinando 

recursos para os projetos, a informação sobre a arrecadação já 

conseguida vai sendo atualizada nas informações do projeto na 

plataforma; 

8) ao final do projeto, para todos os projetos flexíveis e para os projetos 

tudo-ou-nada, quando bem sucedidos, alcançando ou superando o 

valor determinado para a sua viabilização dentro do prazo previsto, o 

valor total arrecadado é repassado, pela plataforma, ao realizador do 

projeto; 

9) do valor repassado ao realizador do projeto já é descontando o 

percentual destinado à plataforma, no caso das plataformas que 

cobram uma taxa determinada; 

10) no caso de projetos tudo-ou-nada que não alcançaram a meta pré-

determinada, a plataforma providencia o reembolso aos apoiadores 

dos valores destinados ao projeto, geralmente em um prazo de 15 

dias; 

11) com a arrecadação de fundos, o projeto é realizado; 

12) por fim, para os projetos realizados, os criadores dos projetos se 

encarregam de cumprir com a entrega das recompensas oferecidas. 

De uma forma feral, as plataformas não se responsabilizam pela 

entrega da recompensa oferecida aos apoiadores.  
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Figura 1 – Fluxograma do Modelo de Crowdfunding 
Fonte: Elaboração própria 
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4.5 Recompensas para os apoiadores 

 

 

Com relação ao retorno para aqueles que destinaram fundos para um projeto bem-

sucedido, o que no modelo de crowdfunding se chama de recompensa, esta se 

apresenta de várias formas. Em alguns casos, a recompensa se resume ao 

reconhecimento àqueles que apoiaram, através de menção de alguma forma no 

próprio projeto, em mídias sociais, etc. Em projetos com fins sociais, geralmente a 

recompensa é ver o que foi feito pela causa em questão: ou seja, o retorno é para 

terceiros. Em projetos culturais, como a viabilização de shows e concertos, a 

recompensa pode ser ingressos para o evento em questão.  

 

Ainda, segundo informações de pesquisa realizada pelo site Catarse (2013), 53% 

dos apoiadores entrevistados dizem que a recompensa é importante para definir o 

valor da contribuição. Entretanto, em todas as plataformas citadas neste trabalhando 

e analisadas até aqui, não há um retorno financeiro previsto para os apoiadores do 

projeto. Na verdade, conforme ressaltado pelo site Benfeitoria (2015), “não é 

permitido oferecer recompensas que prometam ganho financeiro em contrapartida, 

como é feito em empréstimos ou investimentos”. Assim, as transações realizadas 

pelas plataformas de crowdfunding geralmente são caracterizadas legalmente como 

doações, pré-vendas ou permutas. 

 

 

4.6 Características dos apoiadores 

 

 

Em 2013, foi realizada uma pesquisa pela plataforma Catarse em parceria com a 

empresa de pesquisa Chorus. O estudo: Retrato Financiamento Coletivo Brasil 

2013/2014 (CATARSE, 2013), realizado com 3.336 respondentes, obteve muitas 

informações sobre as características dos apoiadores dos projetos de crowdfunding 

no Brasil. Através dessa pesquisa, é possível identificar que: 
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a) com relação à distribuição geográfica, os apoiadores estão distribuídos 

igualmente pelo país; não há concentração dos financiamentos de 

projetos de crowdfunding em regiões específicas; 

b) com relação ao gênero, a participação dos homes entre os apoiadores 

de crowdfunding é ligeiramente maior, com 59% de homens e 41% de 

mulheres; 

c) com relação à idade, grande parte dos apoiadores se encontra na faixa 

entre 35 a 40 anos, conforme Gráfico 1: 

 

 
Gráfico 1 – Idade dos Apoiadores de Projetos de Crowdfunding 
Fonte: CATARSE, 2013. 

 

d) com relação à escolaridade, há uma relação direta entre ensino e 

participação, com a grande parte dos apoiadores apresentando nível 

superior completo, conforme demonstrado no Gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 – Escolaridade dos Apoiadores de Projetos de Crowdfunding 
Fonte: CATARSE, 2013. 

 

e) já com relação à renda mensal, o crescimento na renda não 

corresponde ao crescimento na participação no apoio a projetos de 
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crowdfunding. Na verdade, como menciona a pesquisa, grande parte 

dos apoiadores, 74%, possui renda até R$ 6.000, conforme dados do 

Gráfico 3; 

 

 
Gráfico 3 – Renda Mensal dos Apoiadores de Projetos de Crowdfunding 
Fonte: CATARSE, 2013. 

 

f) ainda com relação aos apoiadores, grande parte dos indivíduos que 

destinam recursos aos projetos, 54%, já apoiou de dois a cinco projetos 

de crowdfunding; 

g) por fim, com relação aos realizadores dos projetos, 32% destes 

realizadores são empreendedores. 

 

Em resumo, a pesquisa realizada pela plataforma Catarse revela que, considerando-

se as informações apresentadas, um representante dos apoiadores de projetos de 

crowdfunding, no Brasil, provavelmente seria um homem entre 25 e 30 anos, com 

grau superior completo, renda até R$ 6.000 e que já apoiou mais de um projeto de 

crowdfunding.  

 

 

4.7 Volume financeiro dos projetos 

 

 

Estima-se que só em 2012 o mercado brasileiro de crowdfunding tenha coletado R$ 

10 milhões para projetos de diversos tipos, e esse mercado só cresceu desde então 

(ASSOCIAÇÃO..., 2014). De fato, está crescendo o volume dos recursos destinados 

aos projetos disponibilizados nas plataformas de crowdfunding do país (MANS; 

RONCOLATO, 2015). 
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Entretanto, no sentido inverso, o número dos sites de crowdfunding tem diminuído, 

concentrando assim mais recursos em um número menor de plataformas. Das mais 

de 76 plataformas já criadas no país, apenas 31 permanecem ativas e com projetos 

recentes (MANS; RONCOLATO, 2015). O que pode ser visto no mercado de 

crowdfunding brasileiro é que as plataformas que sobreviveram foram aquelas de 

maior volume e que se adequaram aos requerimentos do público. Dos cerca de 80 

sites de crowdfunding que já foram criados no Brasil, hoje existem apenas 24 sites 

com campanhas ativas, e os existentes apresentam crescimento em projetos e 

arrecadação, o que indica uma seleção natural entre as plataformas (CASTRO 

ALVES, 2015). A relação completa dos sites de crowdfunding que já existiram no 

país encontra-se no Apêndice A desse estudo. 

 

Além disso, o mercado de crowdfunding tem experimentado um alto crescimento 

especialmente nos últimos meses (MANS; RONCOLATO, 2015). Conforme 

informado pela plataforma Kickante, o volume dos projetos financiados pela 

plataforma cresceu de R$ 4 milhões em 2014 para R$ 10 milhões em 2015. 

Também, informações do site Catarse indicam que a plataforma apresentou um 

crescimento de 23% no primeiro semestre de 2015 com relação ao ano anterior. 

 

Os objetivos de arrecadação dos projetos variam desde alguns milhares de reais até 

mais de um milhão de reais. Nos Estados Unidos, o valor médio da arrecadação é 

de USD 7.000 (FUNDABLE, [201-]). No Brasil, grande parte dos projetos arrecada 

entre R$ 10.000 e R$ 50.000 (CATARSE, 2013).   

 

O volume dos financiamentos chega a ser alto mesmo por plataforma, pelo menos 

para os principais players: segundo informações do site Catarse ([20--]), mais de 37 

milhões já foram arrecadados através de mais de 2 mil projetos. Ainda, segundo 

informado pela plataforma Vakinha ([201-]), a plataforma já disponibilizou mais de 

400 mil projetos, através dos quais já forma arrecadados mais 20 milhões. Também, 

segundo Diego Reeberg, um dos fundadores do Catarse, as plataformas que giram 

valores maiores são aquelas que disponibilizam projetos diversos e que as 

plataformas de nicho acabam por não conseguir escala (CASTRO ALVES, 2015). 
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Além disso, para as plataformas de crowdfunding, a crise é, na verdade, identificada 

como sendo favorável ao seu crescimento (MANS; RONCOLATO, 2015). Essa 

afirmação é confirmada pelo analista Claudio Soutto, da Delloite, que explica tal 

relação por um crescimento do empreendedorismo no Brasil, acentuado pela crise e 

facilitado pelo financiamento de ideias através das plataformas de crowdfunding. 

Desta forma, pode-se concluir que o ritmo de crescimento observado para as 

plataformas de crowdfunding no país tem tudo para se manter ou acelerar nos 

próximos anos. 
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5 AS FERRAMENTAS DE INVESTIMENTO TRADICIONAIS 

 

 

5.1 Tipos de mercados e ferramentas de investimentos globais 

 

 

O mercado financeiro global é comumente dividido em mercado monetário e 

mercado de capitais, sendo as principais diferenças, entre os mercados, o risco, a 

liquidez e o prazo dos ativos negociados em cada um (BODIE; KANE; MARCUS, 

2010). 

 

O mercado monetário abrange os ativos de baixo risco, de alta liquidez e que são 

negociados no curto prazo. Ainda, estes títulos altamente negociáveis geralmente 

possuem valores nominais bastante elevados. São considerados instrumentos do 

mercado monetário, de uma maneira geral, pelo mundo, as ferramentas de 

investimento abaixo: 

 

a) Letras do Tesouro; 

b) Certificado de Depósito (CD); 

c) Nota Promissória Mercantil; 

d) Aceite Bancário; 

e) Eurodólar; 

f) Acordo de Recompra; 

g) Fundo Federal; 

h) Chamada de Corretor; 

i) Mercador Libor. 

 

Ainda, por se tratarem de títulos com valores elevados, geralmente estão fora do 

alcance do investidor pessoa física (BODIE; KANE; MARCUS, 2010). Entretanto, o 

investidor tem acesso aos fundos que negociam títulos do mercado monetário. 

 

O mercado de capitais, por outro lado, engloba os instrumentos que possuem um 

risco mais alto e são negociados no longo prazo. Por abrangerem uma variedade 
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muito grande de ativos, o mercado de capitas pode ainda ser subdividido em: 

mercado de dívida de longo prazo, mercado de ações, mercado de opções e futuros 

(BODIE; KANE; MARCUS, 2010). Cada um destes mercados engloba de uma forma 

geral em diversos países instrumentos de investimento com características similares, 

conforme abaixo: 

 

a) Mercado de Títulos de Dívida de Longo Prazo: 

- Notas e Títulos de Dívida do Tesouro; 

- Título de Dívida do Tesouro Protegido por Inflação; 

- Título de Dívida Corporativa; 

- Hipoteca e Valor Imobiliário por Hipoteca. 

b) Mercado de Ações: 

- Ação Ordinária; 

- Ação Preferencial; 

- Recibos de Depósito (ADR); 

- Índices do Mercado de Ações; 

c) Mercado de Derivativos: 

- Opções; 

- Futuros. 

 

 

5.2 As principais ferramentas brasileiras e suas características 

 

 

5.2.1 Principais ferramentas brasileiras 

 

 

Apesar de que “a quantidade de ativos arriscados à disposição dos investidores é 

inúmera” (KLOTZLE; ET AL; 2012), as principais ferramentas disponíveis para o 

pequeno investidor atualmente no mercado brasileiro são os títulos públicos pós-

fixados e Fundos DI, os títulos de renda fixa, como CDB, LCAs e LCIs, as 

debêntures, incluindo as de infraestrutura, os Fundos Imobiliários, as ações e 

Fundos Multimercados (NAPOLITANO; FILGUEIRAS; VALLE, 2015). Além dessas 
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ferramentas de investimento, podem ser identificadas, também, como alternativas de 

financiamento do mercado brasileiro, os títulos públicos pré-fixados, a previdência 

privada e a poupança.  

 

 

5.2.1.1 Títulos Públicos Pós-Fixados e Fundos DIs 

 

 

Conforme definido pelo Portal Infomoney ([2015]), os Títulos Públicos Pós-Fixados 

são instrumentos emitidos pelo Tesouro Nacional, cuja rentabilidade depende do 

rendimento de um indexador, que é utilizado para determinar o retorno dos títulos. 

Estes títulos são emitidos com o objetivo de promover os recursos necessários para 

cobrir os déficits orçamentários ou para a antecipação de receita (FORTUNA, 2002). 

O site da Bovespa (BANCO BM&F BOVESPA, [201-]) também indica que, por serem 

títulos públicos, estes instrumentos têm menor risco de crédito frente a outras 

ferramentas de investimento. Ainda, por terem seu retorno atrelado a um indexador, 

está inerente a estes instrumentos o risco de mercado, pois a situação da economia 

nacional afeta os indexadores e assim os retornos dos títulos. 

 

Um dos principais tipos de Títulos Pós-Fixados é o Tesouro SELIC (antiga Letra 

Financeira do Tesouro ou LFT), atualizada pela taxa SELIC, que é a “taxa média 

ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema de Liquidação e Custódia” 

(FORTUNA, 2002, p. 69). Assim, quanto maior a taxa básica da economia, maior o 

valor do título. Esses títulos são emitidos em ofertas públicas através da realização 

de leilões ou diretamente.  

 

Além disso, os Fundos DI, ou Fundos De Renda Fixa Referenciados DI, são fundos 

de renda fixa que investem no mínimo 95% dos seus recursos em títulos públicos 

atrelados ao CDI/ SELIC, possuindo assim características de risco e retorno 

semelhantes aos títulos pós-fixados (EU QUERO INVESTIR, [20--]).  

 

Como os Fundos DI investem quase totalmente em Títulos do Tesouro Nacional, são 

considerados os instrumentos de investimento mais seguros do mercado brasileiro, 
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apresentando normalmente um rendimento de 95% a 100% da CDI (mas sendo 

difícil atingir o rendimento de 100% devido à taxa de administração cobrada pelos 

fundos) (EU QUERO INVESTIR, [20--]). Também, essas ferramentas de 

investimento são consideradas boas alternativas à poupança, pois geralmente têm 

maior rentabilidade, em torno de 11% ao ano, e liquidez. Entretanto, como tem risco 

mais baixo, não possibilita retornos elevados; investimentos com risco um pouco 

maior possuem retornos mais elevados (EU QUERO INVESTIR, [20--]). 

 

 

5.2.1.2 Títulos Públicos Pré-Fixados 

 

 

Os Títulos Públicos Pré-Fixados têm sua base legal, objetivo, forma de emissão e 

prazo similares aos Títulos Pós-Fixados, mas com a diferença de que estes títulos 

têm seu retorno definido previamente (FORTUNA, 2002). Entretanto, apesar do 

retorno ser definido previamente, tal retorno somente se cumpre se o investimento é 

mantido até o vencimento do título. Os Títulos Públicos Pré-Fixados mais usados no 

mercado brasileiro são os do Tesouro Prefixado (antigas Letras do Tesouro Nacional 

ou LTNs), com um retorno aproximado de 16% ao ano. 

 

De acordo com o Portal Infomoney ([2015]), apesar de ter o seu retorno definido 

previamente, os Títulos Públicos Pré-Fixados são considerados de maior risco do 

que os Pós-Fixados, considerando prazos semelhantes, pois um aumento na taxa 

SELIC contribui para o aumento do retorno dos Títulos Pós-Fixados, mas acarreta 

uma desvalorização do valor dos Pré-Fixados.  

 

 

5.2.1.3 Títulos de Renda Fixa 

 

 

Os Títulos De Renda Fixa não são papéis emitidos pelo Governo, mas sim pelos 

bancos. Assim como os Títulos Públicos, podem ser pré ou pós-fixados. Entre os 

principais títulos de renda fixa existentes no mercado brasileiro estão os LCAs (Letra 
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de Crédito do Agronegócio), LCIs (Letra de Crédito Imobiliário) e CDBs (Certificado 

de Depósito Bancário). Segundo identificado pelo Portal Infomoney ([2015]), a 

diferença entre estes tipos de títulos de renda fixa é que os LCAs têm, como 

segurança, financiamentos agrícolas, enquanto os LCIs têm, como lastro, 

financiamentos imobiliários; já o CDB é um título de dívida do banco, ou seja, é um 

empréstimo do investidor para o banco, para que o banco possa financiar as suas 

atividades.  

 

O retorno destes instrumentos varia de acordo com o banco emissor: geralmente 

bancos menores e desconhecidos, e assim considerados como tendo um risco mais 

elevado, disponibilizando títulos com retornos maiores. Segundo informações 

disponibilizadas nos portais de investimento (YZBEK, 2014), o retorno médio dos 

LCAs e LCIs fica em torno de 12,5% ao ano, enquanto para os CDBs o retorno anual 

é calculado em aproximadamente 15%. Entretanto, uma das principais vantagens 

dos LCAs e LCIs é que estes instrumentos são isentos de IR, proporcionando assim 

um retorno real bem próximo ao retorno médio real dos CDBs.  

 

O risco desses investimentos pode ser considerado baixo de uma forma geral, uma 

vez que no caso o banco emissor ter problemas financeiros, o FGC (Fundo 

Garantidor de Créditos) cobre até 250.000 reais. Já a principal desvantagem destes 

títulos é a liquidez, já que o título só pode ser resgatado no vencimento e o dinheiro 

não poderá ser movimentado até lá. Ainda, é importante lembrar que a rentabilidade 

desses instrumentos de investimento varia de banco para banco no mesmo período.  

 

 

5.2.1.4 Debêntures 

 

 

As debêntures são títulos emitidos “apenas por sociedades anônimas não 

financeiras de capital aberto”, garantindo ao investidor a remuneração certa em um 

determinado prazo, mas não concedendo direito de participação nos lucros ou bens 

da empresa (FORTUNA, 2002, p. 254). Em outras palavras, funciona como um 

empréstimo do investidor à empresa emissora. As debêntures ligadas às obras de 
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infraestrutura são títulos emitidos por empresa para financiar projetos como a 

construção de pontes, estradas, hidrelétricas, e outras obras de grande porte 

(NAPOLITANO; FILGUEIRAS; VALLE, 2015). 

 

O retorno destes títulos geralmente é atrelado a algum benchmark, como a inflação 

ou a taxa CDI, possibilitando uma taxa de retorno melhor do que os CDBs e outros 

Títulos De Renda Fixa. Atualmente, o retorno médio dessa categoria de investimento 

está em torno de 18% ao ano. Entretanto, estes títulos possuem risco maior que os 

Títulos De Renda Fixa, uma vez que no caso das debêntures não há tal garantia do 

FGC no caso de problemas com a empresa emissora.  

 

Ainda, conforme colocado pelo Portal do Investidor da Comissão de Valores 

Imobiliários, a CVM, ([201-]), as debêntures possuem liquidez, uma vez que podem 

ser negociadas em mercado de bolsa ou de balcão organizado, mas são menos 

líquidas que as ações, uma vez que a comercialização das debêntures é mais difícil. 

Além disso, as debêntures podem possuir a opção de conversão para ações das 

empresas pelas quais foram emitidas.  

 

Os principais riscos relacionados a estes instrumentos financeiros são o risco de 

crédito, referente ao não cumprimento da obrigação pela empresa, e ao risco de 

negócio, uma vez que problemas na empresa emissora ocasionam desvalorização 

do valor do título. 

 

 

5.2.1.5 Fundos de Investimento Imobiliário 

 

 

Os Fundos de Investimento Imobiliário, também conhecidos pela sigla FII, são 

aqueles que investem em imóveis, com no mínimo 75% do patrimônio alocado em 

empreendimentos imobiliários. São fundos fechados, que somente começam a 

operar com todas as quotas vendidas (FORTUNA, 2002). Também, segundo o portal 

Investidor de Sucesso ([2015]), os Fundos Imobiliários são uma boa alternativa para 

quem quer investir em imóveis, mas não dispõe de recursos suficientes, uma vez 
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que eles possibilitam a compra de uma quota do imóvel. Além disso, outra vantagem 

destes fundos em comparação à compra direta do imóvel é não ter preocupação 

com a administração do bem, sua venda ou locação.  

 

Assim, para os investidores, é uma aplicação que tem a segurança de um imóvel 

aliada à liquidez de um título imobiliário (FORTUNA, 2002). As cotas dos Fundos 

Imobiliários são comercializadas em bolsa e o investidor pode vender parcelas de 

suas cotas em vez de todo o valor (BIZ, 2015). Além do mais, conforme levantado 

pelo site da Bovespa, os FIIs permitem também a vantagem da diversificação do 

investimento em vários ativos. 

 

O retorno é obtido através da renda anual paga pelos fundos, que em 2015 está 

próximo de 1% ao mês, ou pela venda dos títulos acima do valor da compra (EU 

QUERO INVESTIR, [20--]). Além disso, os principais riscos associados aos Fundos 

Imobiliários são as oscilações no preço dos imóveis e riscos de problemas ou 

encerramento nos contratos de locação. Estes riscos podem ser classificados como 

riscos de mercado e de negócio, respectivamente. 

 

 

5.2.1.6 Ações e Fundos de Ações 

 

 

Uma ação representa a menor parcela do capital social de uma sociedade de capital 

aberto (FORTUNA, 2002). O mercado de ações pode ser divido entre o mercado 

primário, quando as ações de uma empresa são emitidas diretamente ou através de 

uma oferta pública, e o mercado secundário, quando as ações já emitidas são 

comercializadas na bolsa de valores. Ainda, as ações podem ser ordinárias, com 

direito a voto, ou preferenciais, com preferência sobre os dividendos a serem 

distribuídos.  

 

O retorno para o investidor de ações é obtido através dos dividendos pagos por 

algumas ações e pela venda da ação por um valor mais alto do que o da compra. O 

investimento no mercado de ações é indicado para quem pode deixar os recursos 
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aplicados por no mínimo cinco anos (VALLE, 2016). As vantagens dessa forma de 

investimento, conforme identificadas pelo portal da Bovespa (BANCO BM&F 

BOVESPA, [201-]), são a possibilidade de retornos elevados no longo prazo e a 

possibilidade de receber dividendos.  

 

Por outro lado, o risco de um investimento nas ações de uma empresa está 

basicamente relacionado ao risco da empresa na qual se investe desempenhar de 

acordo com o esperado: ou seja, é um risco de negócio (BANCO BM&F BOVESPA, 

[201-]). Entretanto, há também um risco de mercado inerente a essa forma de 

investimento, uma vez que, conforme colocado pela própria Bovespa ([201-]): 

“os preços das ações podem variar por fatores relacionados à empresa ou por 

fatores externos, como o crescimento do país, do nível de emprego e da taxa de 

juros”. 

 

Os Fundos De Ações são um conjunto de ações, geralmente com o objetivo de obter 

diversificação para reduzir o risco de negócio (HALFELD, 2007). A Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) informa que, para que sejam classificados como Fundos 

De Ações, os fundos devem investir no mínimo 67% do patrimônio em ações (ou em 

bônus de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de Ações 

e de Fundos de Índices e BDRs níveis II e III). Nesse caso, como o risco de cada 

empresa especificamente é diluído pela quantidade de investimentos, o risco 

predominante é o risco de mercado, uma vez que problemas na economia do país 

afetam a maioria das empresas. 

 

Os índices de ações, conforme explicado no portal da Bovespa ([201-]), são 

“indicadores de desempenho de um grupo de ações”, e tem como objetivo indicar o 

desempenho, a valorização ou desvalorização, de um grupo de ações ao longo do 

tempo. Entre os principais índices de ações do mercado brasileiro estão o Índice 

Bovespa (Ibovespa), o Índice Brasil 50 (IBrX 50), o Índice Brasil 100 (IBrX 100) e o 

Índice Brasil Amplo (IBrA). A tabela do índice Ibovespa, que acompanha as cotações 

das ações negociadas na Bolsa de São Paulo, conforme informação de novembro 

2015 está disponível no Anexo A. Ainda, é possível visualizar, no Gráfico 4, o valor 

do índice Ibovespa (2015). Segundo informações do site da Bovespa ([201-]), entre 
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janeiro e novembro de 2015, o índice Ibovespa apresentou uma desvalorização de 

aproximadamente 13,31%.  

 

 
Gráfico 4 – Flutuação do Valor do Índice Ibovespa 
Fonte: IBOVESPA, 2015. 

 

Ainda, os Fundos Multimercado, são fundos que investem em ativos mobiliários 

diversos, sem o compromisso de concentração em nenhum deles especificamente. 

Por fim, conforme listado pelo portal da XP Investimentos, outros investimentos 

relacionados a ações são: Contratos a Termo, Opções, Aluguel de Títulos ou BTC 

(Banco de Títulos CBLC) e Brazilian Depositary Receipts – BDR. Entretanto, por se 

tratarem de ferramentas de investimento mais complexas, consequentemente pouco 

atrativas para o pequeno investidor, elas não serão tratadas nesse estudo.  

 

 

5.2.1.7 Planos de Previdência Privada 

 

 

Com relação à previdência privada, existem os fundos de investimento, cujas 

características de longo prazo têm como objetivo complementar a aposentadoria do 

investidor (FORTUNA, 2002). Duas modalidades dos Fundos de Previdência Privada 

comumente utilizadas no Brasil são o PGBL, ou Plano Gerador de Benefícios Livres, 

e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre.  
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O PGBL não apresenta garantia mínima de rendimento e disponibiliza ao investidor 

opções de risco, dependendo do horizonte de financiamento, com contribuições fixas 

ou variáveis. O total das contribuições pode ser deduzido do Imposto de Renda até o 

limite de 12% da renda bruta, permitindo obter rendimento sobre o valor que seria 

pago ao governo. Na hora do resgate, o valor do imposto é devolvido, com correção; 

se o rendimento for superior, esta se torna uma opção interessante.  

 

O VGBL também não tem garantia de remuneração mínima: durante o período de 

contribuição variável, a remuneração é baseada na rentabilidade da carteira de 

investimento. Entretanto, no VGBL, na hora do saque, só há incidência de imposto 

sobre os rendimentos. Os Fundos VGBL têm se tornado populares porque 

funcionam de forma semelhante a um fundo de investimento (HALFELD, 2007). 

 

Tanto o PGBL como o VGBL permite a troca da gestão do fundo, com uma 

portabilidade de 60 dias. As principais vantagens destes fundos são “a flexibilidade 

na contribuição ao fundo, a liberdade na escolha da aplicação dos recursos e a 

liberdade de resgate” (FORTUNA, 2002, p. 414). Com relação aos riscos, o principal 

risco dos Fundos de Previdência é o da seguradora. 

 

Para os especialistas, esses instrumentos de financiamentos são mais caros, em 

função das taxas de carregamento e administração, e apresentam rendimentos 

abaixo de outros investimentos de renda fixa (ULLER, 2015). Atualmente, o 

rendimento dos Fundos de Previdência está em aproximadamente 12% ao ano. Por 

outro lado, os Fundos de Pensão compensam quando são realizados conjuntamente 

com a empresa na qual o investidor trabalha, no esquema de contribuição conjunta. 
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5.2.1.8 Poupança 

 

 

Por fim, pode ser considerada, também, como uma ferramenta de investimento, a 

Poupança. A Caderneta De Poupança tradicional pode ser considerada a ferramenta 

de investimento mais simples e tradicional, disponível para qualquer pessoa que 

tenha uma conta em um banco (FORTUNA, 2002). O risco da poupança é muito 

baixo, uma vez que possui liquidez imediata e os valores depositados, até 250.000 

reais, são garantidos pelo FGC.  

 

Entretanto, a poupança possui também rendimento muito baixo. Atualmente “a 

poupança rende 70% da Selic mais a Taxa Referencial (TR) apenas quando a taxa 

básica for menor ou igual a 8,5% ao ano. Acima desse patamar, o rendimento 

congela em 0,5% ao mês mais a TR” (ALMEIDA, 2015). O rendimento até novembro 

de 2015, de aproximadamente 8% no acumulado de 12 meses (VALLE, 2016), está 

abaixo da inflação, que atualmente está na faixa de 10,5% ao ano (base IPCA). 

Desta forma, o principal risco inerente a esta forma de investimento é o risco de 

perda do poder de compra ou risco de inflação. 

 

Um resumo das principais ferramentas de investimento e suas características, 

incluindo estas, de risco e retorno, vistas nesta seção, encontra-se no Quadro 2 

abaixo. Nesta análise, o retorno financeiro das ferramentas é medido pela taxa de 

retorno histórica das diferentes ferramentas.  
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Quadro 2 – Principais Ferramentas de Investimento Disponíveis para o Pequeno Investidor 

 

Ferramenta
Retorno 

Estimado (a.a.)

Taxa 

Administrativa 

(a.a.)

Taxa 

Impositiva

Retorno 

Líquido (a.a.)
Risco Liquidez

Título Público Pós-

Fixado e Fundo DI
11,0% 1% 

(4)
22,5% 

(10) (11) 7,8%
Baixo, a chance do governo 

não pagar é pequena.

Alta, só não é tão líquida 

quanto a poupança.

Título Público Pré-

fixado
16,0% 1% (5) 22,5% (12) 11,6%

Um pouco mais alto, 

referente à possível 

desvalorização do titulo.

Alta, só não é tão líquida 

quanto a poupança.

CDB 15,0%  - 22,5% (13) 12,4%

Baixo, no caso o banco 

emissor ter problemas 

financeiros, o FGC (Fundo 

Garantidor de Créditos) paga 

até 250.000 reais.

Média/Baixa, mais baixa que 

esta dos títulos públicos 

(recursos devem ficar 

investidos por 2 anos).

LCI e LCA 12,5%  - - 
(14) 12,5%

Baixo, no caso o banco 

emissor ter problemas 

financeiros, o FGC (Fundo 

Garantidor de Créditos) paga 

até 250.000 reais. Além disso, 

os fundo possuem lastros de 

ativos.

Média/Baixa, mais baixa que 

esta dos títulos públicos 

(recursos devem ficar 

investidos por 1 ano).

Ações e Fundos de 

Ações
-9,8% 

(1)
1,8% 

(6)
- 

(15) -11,6%

Alto, não são cobertos pelo 

FGC e estão sujeitos a 

volatilidade do mercado.

Média, aplicações em ações 

ou em fundos de ações são 

convertidas em dinheiro 3 

dias úteis após a ordem de 

resgate.

Debêntures 18% (2) 6% (7) - (16) 12,0%

Médio, no caso da 

companhia emissora do 

título enfrentar problemas 

financeiro, há a possibilidade 

de haver problemas no 

pagamento do título.

Média/Baixa, os prazos dos 

títulos são longos.  

Entretanto, são 

comercializadas na Bolsa 

(ainda que seja difícil vender 

antes do vencimento) e 

podem ser convertidas em 

ações.

Fundos Imobiliários 12,0% 0,5% (8) 20% (17) 9,6%
Médio, não são cobertos 

pelo FGC.

Média, são negociados na 

bolsa.

Fundos de 

Previdência
12% (3) 2% (9) 22,5% (18) 7,8%

Médio, risco da seguradora e 

relacionados aos ativos nos 

quais o fundo investe.

Médio/Baixa, acarreta custo 

na saída antes do prazo ideal.

Poupança 8,0%  - - 
(19) 8,0%

É considerado o investimento 

de menor risco da economia 

brasileira.

Alta, só não é tão líquida 

quanto dinheiro vivo.
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Fonte: Elaboração própria com base nos sites do Banco Central, Bovespa, CETIP, CVM e nos portais 
Como Investir, Eu Quero Investir, Infomoney, Investidor de Sucesso, Minhas Economias – Terra e XP 
Investimentos. 

 

É importante lembrar que, quando se avalia o retorno das diferentes opções de 

investimento disponíveis, devem ser considerados as taxas e impostos incidentes, 

que acabam por diminuir o retorno líquido para o investidor. 

 

Por exemplo, há uma variação entre as taxas cobradas pela gestão de diferentes 

tipos de fundos (Gráfico 5), impactando o retorno para o investidor, que têm o valor 

destas taxas deduzido do seu retorno.  
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Gráfico 5 – Taxas Médias de Administração de Fundos 
Fonte: ASSOCIAÇÃO..., 2015. 
 

Além das taxas de administração, há também taxas de custódia, de corretagem, de 

emolumentos etc. Assim, o retorno para o investidor, para cada uma das 

ferramentas aqui analisadas, é medido pelo retorno histórico deduzido das taxas 

aplicáveis a cada uma das ferramentas e da faixa de imposto de renda pertinente ao 

investimento em questão. 

 

 

5.2.2 Acessibilidade dos investimentos – disponibilidade, valores e prazos 

 

 

Napolitano, Filgueiras e Valle (2015) colocam que o melhor investimento depende do 

prazo da aplicação para qual o investidor tem disponibilidade. Entretanto, na prática, 

pelo menos para os pequenos investidores, a melhor opção de investimento 

depende também da acessibilidade das ferramentas existentes, em termos práticos 

e de valores. 

 

Dentre as ferramentas apresentadas neste estudo, talvez o investimento mais 

acessível para todos os investidores seja a poupança, uma vez que praticamente 
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qualquer pessoa pode utilizar-se desse recurso e pode ser investido qualquer valor. 

A poupança é “uma das poucas, senão a única [forma de financiamento], em que se 

pode aplicar pequenas somas e ter liquidez” (FORTUNA, 2002, p. 249). Não há um 

requerimento de investimento mínimo ou de prazo, apesar da perda de rentabilidade 

para saques fora da data de aniversário da aplicação. 

 

Os títulos públicos, tanto os pré-fixados como os pós-fixados, também podem ser 

considerados de fácil acesso, pois podem ser comprados pelo site do Tesouro 

Direto, uma parceria do Tesouro Nacional com BMF&F Bovespa para permitir que as 

pessoas físicas invistam diretamente em títulos do tesouro nacional sem burocracia 

e com taxas pequenas. Além disso, a partir do ano 2000, estes títulos puderam ser 

comercializados também através do Sisbex da Bolsa de Valores e do Sistema 

Integrado de Mercado da Cetip (Central de Custódia e Liquidação de Títulos), que 

pode ser considerada uma “integradora do mercado financeiro”. Para os Títulos 

Públicos De Renda Fixa, a parcela mínima de compra é de 10% do valor do título, 

desde que esses 10% não sejam inferiores a 30 reais.  

 

Os títulos de renda fixa, como os LCAs, os LCIs, e os CDBs, podem ser adquiridos 

diretamente com os bancos ou por meio de corretoras, o que facilita a comparação 

da rentabilidade dos títulos emitidos por diferentes bancos. O investimento mínimo 

divulgado geralmente fica em torno de 1.000 reais para LCIs e LCAs e 100 reais 

para CDBs (CARNEIRO; REDOUK, 2015). Entretanto, não é muito fácil achar LCIs e 

LCAs disponíveis para pequenos investidores, “no Santander, por exemplo, o 

produto só está disponível para os clientes do private banking, que tem ao menos 3 

milhões de reais em aplicações financeiras depositadas na instituição” (SANDRINI, 

2015). 

 

As debêntures, incluindo estas ligadas a obras de infraestrutura, requerem um 

investimento mínimo de 1.000 reais, são comercializadas na Bolsa de Valores e 

podem ser negociadas no mercado de balcão (NAPOLITANO; FILGUEIRAS; 

VALLE, 2015). Entretanto, é difícil a comercialização destes títulos antes dos seus 

vencimentos. 
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As ações de empresas são comercializadas na Bolsa de Valores e o valor mínimo 

para comprar uma ação depende do valor da ação no mercado no momento. 

Conforme explicado no Portal da XP Investimentos ([201-]), para comprar e vender 

ações o investidor precisa de uma conta em uma corretora de valores. Ainda, o 

investimento de ações é propício para os investidores que possuem reservas para 

emergências e não precisam do retorno do investimento em pouco tempo 

(HALFELD, 2007). 

 

Os Fundos Imobiliários, após a colocação primária, têm também suas quotas 

comercializadas na bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado 

(FORTUNA, 2002) e podem ter o investimento feito pela internet, por meio de uma 

corretora, sendo que os investimentos podem ser baixos. O valor mínimo para estes 

investimentos parte de 20 reais e o prazo de duração do fundo pode ser 

determinado ou não, dependendo do fundo.  

 

As opções de previdência privada são oferecidas por bancos, seguradoras e 

empresas de previdência e muitas vezes oferecidas pelas próprias empresas aos 

seus funcionários. Estes fundos geralmente não possuem valor mínimo e quando 

oferecidas através da empresa podem ser descontadas do salário do funcionário 

(VALLE, 2015). 

 

As características específicas de acessibilidade das ferramentas de investimento do 

mercado brasileiro consideradas nesse estudo estão incluídas no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Características de Acessibilidades das Ferramentas de Investimento do Mercado 
Brasileiro 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos sites do Banco Central, Bovespa, CETIP, CVM e nos portais 
Como Investir, Eu Quero Investir, Infomoney, Investidor de Sucesso, Minhas Economias – Terra e XP 
Investimentos. 

 

 

É importante ressaltar que todas as informações apresentadas neste trabalho 

consideram as características do mercado brasileiro atual. Conforme matéria do 

Valor Econômico, Proposta do Governo Eleva Arrecadação Sobre Investimentos, 

(PERES, L. et. al. 2015), no momento da elaboração desse estudo, existe uma 

proposta de alteração na tributação de vários instrumentos financeiros aqui citados. 

Porém, uma vez que tais alterações ainda são propostas, não foram levadas em 

conta na análise desse estudo. 

 

Por fim, cabe lembrar que além das ferramentas de investimento tradicionais citadas 

acima, pode ser considerada uma forma de investimento importante atualmente, 

ainda que muito recente, os Investidores Anjos. Os Investidores Anjos “são 

especialistas em investimentos em empresas start ups”, que colocam recursos em 

empresas que estão iniciando suas operações, geralmente na área de tecnologia, e 

muitas vezes participam da gestão da empresa. No Brasil, esses investimentos ficam 

em média em R$ 1 milhão (DEUTSCHER, 2012). Entretanto, essa forma de 

investimento não foi estudada neste trabalho por não ser disponível para o pequeno 

investidor. 
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6 NOVA FERRAMENTA: CROWDINVESTING 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, observou-se, no mercado brasileiro, a 

oportunidade para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de investimento mais 

acessível ao pequeno investidor. O seu funcionamento é baseado no modelo de 

crowdfunding, tendo como principal diferença, entre o novo modelo e o modelo de 

crowdfunding, o fato de que neste não há recompensa financeira para os 

apoiadores. 

 

Segundo apresentado anteriormente, além do reconhecimento e da gratificação por 

apoiar algo com o qual se identificam, no crowdfunding tradicional, os apoiadores, 

que colocam recursos nos projetos, recebem, no máximo, recompensas, como: 

entradas para os projetos financiados, kit presentes, etc. Já no caso do novo modelo 

proposto, os apoiadores recebem também uma participação pré-acordada do 

faturamento do projeto. Desta forma, se avaliado pela perspectiva do retorno obtido, 

o novo modelo pode ser considerado como um investimento. Assim, de agora em 

diante, esse novo modelo será denominado: crowdinvesting. 

 

 

6.1 Funcionamento do novo modelo 

 

 

O modelo de crowdinvesting funciona de forma bastante similar ao modelo de 

crowdfunding (Figura 1), como pode ser visto na Figura 2 e no passo a passo, 

descrito abaixo: 

 

1) potenciais apoiadores se cadastram na plataforma para visualizar os 

projetos disponíveis; 

2) o realizador do projeto envia a proposta do plano de negócio do 

projeto, com toda a informação necessária para a revisão da 

plataforma; 
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3) a plataforma revisa o projeto dentro de um prazo pré-determinado e 

define se o projeto será disponibilizado para a arrecadação de fundos 

na plataforma ou não. Nessa análise, são avaliadas a rentabilidade e o 

risco do projeto, assim como o histórico de crédito e a saúde financeira 

do proponente. 

 

A diferença nesse passo para o modelo de crowdfunding é que, no 

crowdinvesting, a avaliação é feita com foco maior na atratividade financeira 

do projeto, no retorno previsto do projeto para os apoiadores. 

 

4) caso aprovado, o projeto é anunciado na plataforma de crowdinvesting 

com todas as informações pertinentes, incluindo: 

- o detalhamento do projeto no qual serão investido os recursos, 

- o planejamento financeiro do projeto, incluindo o custo estimado e o 

faturamento previsto, 

- o objetivo de arrecadação do projeto e as quotas de apoio disponíveis, 

- a participação no faturamento por quota e, assim, o retorno estimado 

por quota, 

- a promessa ou não de outras recompensas não monetárias, como 

entradas, ingressos, souvenirs ou reconhecimento público, 

- a avaliação do risco do projeto, feita pela plataforma.  

 

Assim, a diferença entre as características dos projetos apresentados na 

plataforma de crowdinvesting para os projetos nos sites de crowdfunding é 

que, no primeiro, a apresentação dos projetos tem também um enfoque mais 

financeiro; além das características práticas do projeto, há a identificação do 

risco e do retorno esperado.  

 

Ainda, como mencionado anteriormente, algumas das plataformas de 

crowdfunding oferecem projetos do tipo tudo-ou-nada ou flexíveis. No caso do 

crowdinvesting, os projetos seriam apenas do tipo tudo-ou-nada, pois se 

entende que esta modalidade pode contribuir para diminuir o risco dos 

participantes. 
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5) os apoiadores cadastrados na plataforma têm acesso ao projeto e 

podem decidir se desejam destinar recursos para o projeto e o valor do 

investimento. Como no crowdfunding, a alocação de recursos ao 

projeto é feita online; 

6) o pagamento da contribuição deve ser feito por sites de pagamento, 

como o Moip e Paypal; 

7) a plataforma reúne os valores desembolsados pelos apoiadores 

destinados a cada um dos projetos até a conclusão do prazo final 

determinado para cada projeto; conforme apoiadores vão destinando 

recursos para os projetos, a informação sobre a arrecadação já 

conseguida é atualizada, nas informações do projeto, na plataforma; 

8) ao final do projeto, se o mesmo é bem sucedido, alcançando ou 

superando o valor determinado para a sua viabilização dentro do prazo 

pré-determinado: 

- é criada uma Sociedades por Conta de Participação (SCP) para a 

realização do projeto específico, tendo como sócio principal (sócio 

ostensivo) o arrecadador de recursos e como demais sócios os 

apoiadores, 

- o valor total arrecadado é repassado para o realizador do projeto,  

- o valor repassado para o realizador do projeto já é descontando do 

percentual destinado à plataforma. 

 

Aqui está a principal diferença entre esse modelo e crowdfunding, uma vez 

que no crowdfunding não é celebrado contrato entre apoiadores e 

arrecadadores nem o compromisso de retorno financeiro dependente do 

sucesso do projeto proposto. 

 

9) por outro lado, no caso de projetos que não alcancem o objetivo 

mínimo determinado, a plataforma retorna aos apoiadores os valores 

destinados ao projeto dentro do prazo pré-determinado;  

10) com a arrecadação de fundos, o projeto é realizado; 

11) com a finalização do projeto, o realizador deve: 
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- prestar contas do faturamento obtido e do cálculo do retorno para os 

apoiadores, 

- enviar o retorno para os apoiadores dentro do prazo acordado. Caso 

tenham sido prometidas outras recompensas não monetárias, tais 

recompensas também devem ser entregues aos apoiadores na forma 

e dentro do prazo pré-estabelecido. 

12) Após a finalização do projeto, a SCP é finalizada. 
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É importante ressaltar que, para os projetos realizados, são especificados no 

contrato entre o arrecadador e os apoiadores: 

 

a) o prazo para a finalização do projeto; 

b) como o faturamento será auferido; 

c) como as quotas de participação dos sócios serão calculadas; 

d) o prazo para o pagamento do retorno aos apoiadores pelo realizador 

do projeto. 

 

Desta forma, a plataforma estrutura o negócio de forma a garantir que o acordo 

proposto entre apoiadores e arrecadadores seja cumprido, ainda que a plataforma 

não se envolva nem se responsabilize pelo pagamento do retorno aos apoiadores. 

 

 

6.2 Tipos de projetos 

 

 

Os projetos viabilizados através do crowdinvesting devem ser primordialmente 

projetos de curto prazo, idealmente com um intervalo de três a nove meses entre a 

arrecadação dos recursos e a conclusão do faturamento. Além disso, devem ser 

projetos cujo faturamento pode ser facilmente mensurado. Exemplos de projetos 

com essas características são: shows, concertos, espetáculos teatrais, produções 

cinematográficas, produções musicais, eventos esportivos, bares, restaurantes e 

casas noturnas de temporada e incorporações imobiliárias. 

 

Além disso, o valor da arrecadação e o número de quotas devem ser definidos por 

projeto. Contudo, o objetivo é que as quotas disponibilizadas tenham um valor 

relativamente baixo, para que possam ser acessíveis ao pequeno investidor. O 

objetivo é que as quotas sejam de R$ 100 a R$ 10.000.  
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6.3 Aspecto legal e tributação 

 

 

Cabe ressaltar que a transferência de recursos entre os apoiadores e o realizador de 

um projeto não é considerado um empréstimo. Com a criação de Sociedades por 

Conta de Participação (SCP) para cada projeto realizado, o negócio entre 

captadores e apoiadores não é considerado um crédito, mas sim um negócio 

conjunto. Em outras palavras, os apoiadores passam a ser correalizadores do 

projeto, ao invés de credores. Depois de cumprido o objetivo, ou seja, depois de 

finalizado o projeto, a sociedade se desfaz. 

 

Ainda, a criação da Sociedade em Conta de Participação garante que os apoiadores 

do projeto não tenham nenhum tipo de responsabilidade sobre os compromissos da 

empresa criada, uma vez que, conforme informado pelo Portal Tributário (2001), a 

SCP garante que o sócio ostensivo é o único que se obriga para com terceiros. Além 

disso, os lucros distribuídos pela SCP estão sujeitos às mesmas regras 

estabelecidas para a tributação da distribuição de lucros das demais sociedades 

(GUIA TRIBUTÁRIO ONLINE, [2001]). Desta forma, os lucros obtidos pelos sócios 

participativos, pelo investimento em projetos de crowdinvesting, são isentos de 

tributação. A tributação do lucro do projeto é feita pelo sócio ostensivo na sua 

declaração de imposto de renda. 

 

Referente à relação entre a plataforma e os demais envolvidos no modelo de 

crowdinvesting, são firmados contratos entre a plataforma e os realizadores dos 

projetos referentes à taxa cobrada pela intermediação. A princípio não é firmado 

nenhum tipo de contrato entre a plataforma e os apoiadores para os projetos 

viabilizados; os participantes apenas aceitam as regras de funcionamento do modelo 

de crowdinvesting através de um termo de compromisso ao se cadastrar para 

participar da plataforma e assim acessar os projetos disponíveis. A Figura 3 traz o 

resumo das relações estabelecidas entre as partes envolvidas no modelo de 

crowdinvesting. 
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Figura 3 – Acordos Firmados Entre as Partes Envolvidas no Crowdinvesting 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, a plataforma de crowdinvesting esclarece, nos termos da política de adesão 

dos apoiadores, que: 

 

a) a plataforma não fornece de forma alguma garantia com relação às 

informações e materiais disponibilizados no seu site referente aos 

projetos ofertados; inclusive com relação à veracidade, precisão, 

completude, adequação e atualização das informações. A análise 

realizada pela plataforma previamente para avaliação da adequação do 

projeto ao modelo de crowdinvesting é realizada em grande parte com 

base nas informações fornecidas pelo potencial realizador do projeto e 

não é realizada uma auditoria ou due diligence destas informações; 

b) as informações sobre os projetos disponibilizados no site da plataforma 

não correspondem a uma recomendação de investimento por parte da 

plataforma e que, ao decidir destinar recursos para um projeto, os 

potenciais apoiadores devem realizar a sua própria análise a avaliação 

do projeto, incluído o conceito do projeto, as informações sobre o 

realizador, o prazo, as características de risco e retorno e o 

investimento mínimo. 
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6.4 Características de risco e retorno 

 

 

6.4.1 Retorno esperado 

 

 

Para avaliar o retorno que pode ser obtido pela alocação de recursos através do 

crowdinvesting, será proposto um modelo de um projeto viabilizado pela plataforma. 

Assim, será considerado um projeto arquétipo, como a realização de um concerto de 

rock, por exemplo, que irá arrecadar recursos através da plataforma de 

crowdinvesting e com as seguintes características: 

 

a) faturamento esperado de 50 mil; 

b) custo estimado de 30 mil; 

c) arrecadação de recursos proposta no valor de 30 mil; 

d) arrecadação de recursos planejada através da disponibilização de 120 

quotas no valor de R$ 250,00; 

e) risco do projeto classificado como mediano, segundo a avaliação da 

plataforma; 

f) duração prevista de quatro meses entre a arrecadação dos recursos e a 

realização do concerto, quando é finalizado o faturamento do projeto; 

g) designado, a cada quota, o direito a uma participação de 0,6% do 

faturamento; 

h) taxa de 5% sobre a arrecadação, a pagar pelo realizador do projeto 

para a plataforma, no caso de atingimento do valor mínimo de 

arrecadação. 

 

Cabe notar que o faturamento real para o projeto exemplo, para o concerto de rock, 

pode ou não estar alinhado com o faturamento previsto, devido a uma série de 

fatores. Por exemplo, problemas na produção do evento, como problemas de 

organização, divulgação, precificação ou promoção do concerto, e problemas na 

economia de uma forma geral, que faz com que as pessoas tenham menos recursos 

para gastar com lazer, podem fazer com que o concerto tenha um faturamento 
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abaixo do esperado. Por outro lado, existe a possibilidade também que o projeto não 

atinja o valor mínimo de arrecadação e que, desta forma, o acordo de 

crowdinvesting não se concretize e os apoiadores que destinaram recursos ao 

projeto recebam apenas a devolução dos recursos alocados dentro de um prazo 

determinado, sem nenhum tipo de compensação. 

 

Assim, para calcular o retorno esperado pela alocação de recursos através do 

modelo de crowdinvesting nesse projeto exemplo, é necessário avaliar os possíveis 

cenários para o resultado do projeto proposto. 

 

Considerando um primeiro cenário, no qual o faturamento é realizado de acordo com 

o esperado e o concerto tem uma receita de R$ 50.000,00, o retorno do investimento 

por quota do projeto é calculado da seguinte forma: 

 

a) Investimento Inicial: é o valor aplicado, o valor da quota adquirida, de 

R$ 250; 

b) Retorno: no caso do investimento de crowdinvesting, o acordo é de 

0,6% sobre o faturamento realizado de R$ 50 mil, resultando em um 

retorno de R$ 300; 

c) Prazo de retorno: é o tempo do projeto, nesse caso, de 4 meses. 

 

Desta forma, o retorno do investimento para esse cenário 1 é calculado da seguinte 

forma: 

 

         

                      
      

 
   

             
      

 
 

 

         

     
      

 
  
   

 
      

 

Portanto, neste cenário, o projeto tem um retorno total por quota de 20%, ou, 

considerado o tempo no qual os recursos ficaram alocados, de 5% ao mês. Cabe 
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lembrar que esse é o retorno final para os apoiadores, uma vez que os retornos 

obtidos em projetos através do modelo de crowdinvesting são isentos de tributação.  

 

O resumo das informações sobre o retorno do investimento por quota no cenário 1, 

onde o faturamento ocorre de acordo com o esperado, assim como o valor do custo 

do capital para o realizador do projeto e o percentual cobrado pela plataforma de 

crowdinvesting estão incluídos na Figura 4. 

 

 
Figura 4 – Retorno de Projeto de Crowdinvesting – Cenário 1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Entretanto, como mencionado, o cenário 1 revisado acima é apenas um dos 

possíveis resultados do projeto exemplo. Tal projeto, o concerto de rock, pode não 

atingir o faturamento almejado, podendo fechar, entre outras possibilidades, com 

faturamento levemente abaixo do esperado ou com valor suficiente apenas para 

cobrir os custos financeiros e operacionais do concerto. Mais além, como já 

identificado, o projeto pode não atingir o valor mínimo de arrecadação, e o acordo de 

crowdinvesting pode não se realizar. 

 

EXEMPLO DE ESTRUTURA DE CROWDINVESTING

Dados da Ação

Faturamento Previsto 50.000              

Custo Previsto 30.000              

Resultado - Lucro 20.000              

DADOS DO MODELO DE CROWDINVESTING

Capital Necessário 30.000              

Quotas - Total 30.000              

Quotas - Qtdade 120                    

Quotas - Valor x Quota 250                    

Classificação do Evento MÉDIO

Participação no Faturament por Quota 0,60%

Retorno por Quota 300                    

Prazo de Retorno (meses) 4                        

% Fee 5,00%

Fee 1.500                

Custo do Capital para o Captador (am) 6,25%

Retorno para os Investidores (am) 5,00%

Retorno Plataforma 5,00%
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Desta forma, para os possíveis cenários de faturamento do projeto, relacionados 

abaixo, o retorno obtido pela alocação de recursos no projeto através do 

crowdinvesting também seria diferente: 

 

a) Cenário 1: faturamento de acordo com o esperado, atingindo o valor de R$ 

50.000,00, resultando em um retorno mensal de 5%, conforme Figura 4 e 

cálculo abaixo: 

 

         

                      
      

 
   

             
      

 
 

 

         

     
      

 
  
   

 
      

 

b) Cenário 2: faturamento 10% abaixo do esperado, atingindo o valor de R$ 

45.000,00, resultando em um retorno mensal de 2%, conforme cálculo abaixo: 

 

         

                      
      

 
   

             
      

 
 

 

         

     
      

 
  
  

 
      

 

c) Cenário 3: faturamento apenas suficiente para cobrir os custos operacionais e 

financeiros do projeto, atingindo o valor de R$ 31.500,00, resultando em um 

retorno mensal de -6,10%, em uma perda, conforme cálculo abaixo: 
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d) Cenário 4: o projeto não atinge o valor mínimo de arrecadação de R$ 

30.000,00, o crowdinvesting não se concretiza e os recursos alocados são 

devolvidos para os apoiadores que contribuíram. 

 

Assim, para calcular o retorno estimado da alocação dos recursos no concerto de 

rock através do crowdinvesting, o resultado de cada um dos cenários deve ser 

considerado. Considerando que o projeto tem uma probabilidade de 77% de atingir o 

valor mínimo de arrecadação para que o acordo de crowdinvesting seja concretizado 

e considerando que, nesse caso, o projeto tem uma probabilidade de 50% de atingir 

o faturamento previsto e, no caso do não atingimento, probabilidades iguais em 

atingir os faturamentos dos cenários 2 e 3 , o retorno estimado do projeto pode ser 

calculado multiplicando a probabilidade pelo retorno de cada um dos cenários, 

conforme demonstrado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Retorno Estimado para Projeto Exemplo Para Diferentes Cenários 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

De tal modo, considerando os possíveis cenários definidos para o projeto e as 

probabilidades estimadas com as quais cada cenário pode ocorrer, o retorno 

estimado para a alocação de recursos no concerto de rock através do modelo de 

crowdinvesting é de aproximadamente 4,56% sobre o prazo total do projeto ou de 

1,14% ao mês. 

 

Ainda, tal retorno é obtido porque foi definida uma participação no faturamento 

condizente com um projeto de risco mediano. Caso o projeto fosse avaliado como 

tendo um risco mais baixo, o retorno definido por quota sobre o faturamento do 

Cenário Probabilidade Investimento Pagamento Por Quota Retorno Retorno % Retorno Mensal
Retorno Mensal 

Médio

Projeto Real izado - Faturamento 

de Acordo com Esperado
39% 250                               300                               50                                  20% 5,00% 7,72%

Projeto Real izado - Faturamento 

Abaixo fo Esperado
19% 250                               270                               20                                  8% 2,00% 1,54%

Projeto Real izado - Faturamento 

Break Even
19% 250                               189                               61-                                  -24,40% -6,10% -4,71%

Projeto Não Real izado 23% 250                               250                               -                                0% 0,00% 0,00%

100,00% Retorno Médio 4,56%

Retorno Médio Mensal 1,14%
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projeto ficaria abaixo do 0,6% definido no projeto de risco mediano. Da mesma 

forma, caso o projeto fosse classificado como tendo um risco mais alto, o retorno 

sobre o faturamento definido por quota deveria ficar acima do 0,6% definido para o 

projeto de risco mediano. Os modelos de retorno para projetos semelhantes a este 

apresentado, apenas com uma classificação de risco diferente, podem ser 

verificados no Apêndice B deste trabalho. 

 

 

6.4.2 Comparação do retorno com ferramentas tradicionais 

 

 

Para comparar o retorno do investimento em um projeto de crowdinvesting com o 

retorno obtido por meio das ferramentas de investimento tradicionais, as 

características do projeto exemplo de crowdinvesting revisado acima são incluídas 

no Quadro 4. Neste quadro, são incluídas também as informações das ferramentas 

tradicionais analisadas anteriormente na seção 5 deste trabalho, considerando a 

taxa mensal de retorno para estas ferramentas. A comparação dos retornos 

observados para as ferramentas tradicionais e para o crowdinvesting é feita também 

no Gráfico 6. 

 

Quadro 5 – Comparação da Liquidez de Crowdinvesting com Ferramentas de Investimento 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos sites do Banco Central, Bovespa, CETIP, CVM e nos portais 
Como Investir, Eu Quero Investir, Infomoney, Investidor de Sucesso, Minhas Economias – Terra e XP 
Investimentos. 

Ferramenta

Retorno 

Líquido 

(a.m.)

Liquidez

Título Público Pós-Fixado e 

Fundo DI
0,65% Alta, só não é tão líquida quanto a poupança.

Título Público Pré-fixado 0,97% Alta, só não é tão líquida quanto a poupança.

CDB 1,03% Média/Baixa, mais baixa que esta dos títulos públicos (recursos devem ficar investidos por 2 anos).

LCI e LCA 1,04% Média/Baixa, mais baixa que esta dos títulos públicos (recursos devem ficar investidos por 1 ano).

Ações e Fundos de Ações -0,97%
Média, aplicações em ações ou em fundos de ações são convertidas em dinehiro 3 dias úteis após 

a ordem de resgate.

Debêntures 1,00%
Média/Baixa, os prazos dos títulos são longos mas são comercializadas na Bolsa (ainda que difícil 

vender antes do vencimento) e podem ser convertidas em ações.

Fundos Imobiliários 0,80% Média, são negociados na bolsa.

Fundos de Previdência 0,65% Média/Baixa, acarreta custo na saída antes do prazo ideal.

Poupança 0,67% Alta, só não é tão líquida quanto dinheiro vivo.

Crowdinvesting 1,14% Média, não há mercado secundário, mas o prazo de investimento é curto.
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Gráfico 6 – Retornos das Diferentes Opções de Investimento 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos sites do Banco Central, Bovespa, CETIP, CVM e nos portais 
Como Investir, Eu Quero Investir, Infomoney, Investidor de Sucesso, Minhas Economias – Terra e XP 
Investimentos. 

 

Portanto, conforme informações do Quadro 4 e do Gráfico 6, com relação ao retorno 

sobre o investimento, é possível verificar que o retorno obtido através da alocação 

de recursos em projetos de crowdinvesting supera o retorno de todas as ferramentas 

tradicionais de investimento. Entre as ferramentas tradicionais, o maior retorno 

obtido é de aproximadamente 1,04% ao mês em investimentos em títulos de renda 

fixa, enquanto o retorno do projeto exemplo de crowdinvesting é de 1,14% ao mês. 

 

Ainda, com relação à liquidez, conforme informações do Quadro 4, é possível 

identificar que os investimentos realizados através do crowdinvesting possuem 

liquidez média porque, apesar de não haver um mercado secundário para a 

negociação dos títulos, o prazo do investimento é curto. Desta forma, a liquidez dos 

investimentos através do crowdinvesting pode ser considerada superior à liquidez 

dos investimentos em letras de crédito, em CDBs, debêntures e Fundos de 

Previdência, mas inferior à liquidez dos títulos públicos, das ações e Fundos 

Imobiliários e da poupança. 

 

Além disso, ainda que não seja o foco deste trabalho, é importante lembrar que o 

modelo apresentado é atrativo também os realizadores dos projetos e a para a 

própria plataforma de crowdinvesting. No caso dos realizadores dos projetos, o custo 

0,65% 

0,97% 1,03% 1,04% 

-0,97% 

1,00% 
0,80% 

0,65% 0,67% 

1,14% 

Retorno Líquido (a.m.) 
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do financiamento é menor do que grande parte das opções disponíveis. No caso da 

plataforma, é cobrada uma taxa de 15% pela intermediação dos projetos bem-

sucedidos. 

 

 

6.4.3 Riscos do modelo 

 

 

Como demonstrado acima, o modelo de crowdinvesting oferece um retorno atrativo 

para os apoiadores em um curto prazo de investimento. Entretanto, esse modelo 

não é livre de riscos. Na verdade, as características deste modelo no que tange os 

riscos para os apoiadores dos projetos podem ser comparadas em parte ao modelo 

de crowdfunding e em parte às ferramentas de investimento tradicionais, conforme 

ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Riscos do Modelo de Crowdinvesting 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.1 Riscos similares a estes das ferramentas de investimento tradicionais 

Riscos do 
Modelo de 

Crowdinvesting 

Riscos das 
Ferramentas 
Tradicionais 

Riscos do 
Modelo de 

Crowdfunding 
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Em comparação aos riscos das ferramentas de investimento tradicionais, o modelo 

de crowdinvesting incorpora, ainda que em diferentes níveis, grande parte destes 

riscos. De acordo com o exposto anteriormente, estes riscos de investimento 

englobam risco de negócio, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e 

risco de perda do poder de compra ou inflação. 

 

Com relação ao risco de negócio, o retorno do investimento em um projeto de 

crowdinvesting, calculado como percentual sobre o faturamento do projeto, depende 

do sucesso deste projeto em arrecadar receita. Assim, como visto no exemplo 

utilizado nesse estudo, um concerto de rock que não atinja o faturamento esperado 

devido a problemas na organização, divulgação, precificação ou promoção do 

projeto vai gerar para os apoiadores um retorno abaixo do esperado. Portanto, pode-

se dizer que o retorno do investimento através do crowdinvesting está sujeito ao 

risco de negócio. 

 

De forma similar, o retorno do investimento em um projeto de crowdinvesting está 

relacionado também ao risco de mercado, uma vez que fatores macroeconômicos 

do país e da região onde o projeto acontece impactam o faturamento obtido pelo 

projeto. Também como visto no exemplo utilizado, um evento cultural, como é o 

caso de um concerto de rock, realizado em um período de recessão econômica terá 

maior dificuldade de obter o faturamento esperado e, assim, maior dificuldade em 

conseguir entregar o retorno esperado pelos apoiadores. 

 

Da mesma forma, os investimentos realizados através do crowdinvesting estão 

sujeitos também ao risco de crédito porque, ainda que haja um acordo entre o 

realizador do projeto e os apoiadores e ainda que seja formada uma Sociedade por 

Conta e Participação (SCP) para a realização do projeto, os apoiadores lidam com a 

possibilidade de que o retorno esperado não será pago pelo realizador do projeto da 

forma e dentro do prazo acordado. No entanto, foi identificado que, no caso dos 

projetos de crowdfunding, a grande maioria dos realizadores dos projetos cumpre 

com a recompensas não monetárias prometidas (KUTI; MADARÁSZ, 2014). Pela 
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similaridade de funcionamento entre os dois modelos, pode-se concluir que 

informação sobre o crowdfunding implica para abrandar esse aspecto de risco do 

modelo de crowdinvesting. 

 

Outro risco inerente às ferramentas de investimento tradicionais, que está presente 

também nos investimentos realizados através do crowdinvesting, é o risco de 

liquidez. O risco de liquidez se dá porque não há um mercado secundário para a 

comercialização das quotas obtidas em projetos de crowdinvesting.  Entretanto, 

como já foi visto, apesar da inexistência de um mercado secundário, o objetivo é que 

os prazos dos investimentos em crowdinvesting sejam baixos: deste modo, esses 

investimentos possuem uma liquidez média, acima desta de outras ferramentas 

tradicionais, como títulos de renda fixa. 

 

Por outro lado, um risco das ferramentas tradicionais, que não afeta de forma 

significativa os investimentos através do crowdinvesting, é o risco do poder de 

compra. No caso do crowdinvesting, o risco da perda do poder de compra, também 

conhecido como risco de inflação, é mais baixo do que de outras formas de 

investimento, uma vez que os projetos disponibilizados na plataforma de 

crowdinvesting possuem uma duração de poucos meses e devem gerar para os 

apoiadores um retorno bem acima da inflação. 

 

Ainda, cabe ressaltar que, diferente dos investimentos em start ups realizados por 

Investidores Anjos, no caso dos investimentos realizados através do crowdinvesting 

não incide o risco de diluição societária, uma vez que o retorno aos apoiadores está 

associado ao faturamento do projeto, e não a uma participação na empresa. Além 

disso, a estrutura societária da companhia formada para a realização do projeto é 

definida no momento em que a SCP é criada e deve permanecer imutável até a 

diluição da sociedade. 
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6.4.3.2 Riscos similares aos do modelo de crowdfunding 

 

 

Além dos riscos comparáveis a estes das ferramentas tradicionais, o modelo de 

crowdinvesting incorpora riscos inerentes ao modelo de crowdfunding, pela 

similaridade de funcionamento entre os dois modelos. Assim, somado aos riscos 

revisados na seção anterior, verifica-se nos investimentos realizados pelo modelo de 

crowdinvesting, o risco de fraude, o risco de regulamentação específica e o risco da 

plataforma (MARTINS; SILVA, 2014). 

 

O risco de fraude está diretamente relacionado às informações que os apoiadores 

possuem sobre o realizador do projeto. Isso acontece porque os projetos 

disponibilizados na plataforma de crowdinvesting são na maior parte dos casos 

realizados por companhias de capital fechado, sociedades limitadas ou mesmo 

pessoas físicas. Em qualquer caso, o realizador do projeto não está sujeito a 

obrigações de divulgação e publicação de informações relevantes, como estão as 

companhias de capital aberto.  

 

Nesse caso, ainda que para disponibilizar os projetos na plataforma sejam avaliados 

previamente informações financeiras do realizador do projeto, os apoiadores têm 

menos acesso às informações do realizador do projeto do que os investidores em 

ações ou debêntures de companhias de capital aberto. Desta forma, a possibilidade 

de que as informações do projeto investido não retratem a realidade e que, em 

função disso, o retorno esperado pelos apoiadores seja afetado, é maior do que para 

outras opções de investimento. 

 

Com relação ao risco de regulamentação específica, esta não existe, no Brasil, 

atualmente para o crowdfunding. De forma similar, não há uma regulamentação 

específica para os investimentos realizados através do modelo de crowdinvesting 

aqui proposto, que a princípio devem seguir às leis aplicáveis às Sociedades por 

Conta de Participação (SCP). Assim, o risco é de que se determine, em algum 

momento, uma regulamentação diferente, à qual os investimentos em projetos de 
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crowdinvesting devem se submeter, e que acabe afetando o retorno gerado pelos 

projetos de crowdinvesting.  

 

Com relação ao risco de plataforma, conforme apresentado na descrição do passo a 

passo para a realização de um investimento através do crowdinvesting, a plataforma 

de crowdinvesting exerce o papel de intermediadora entre o realizador do projeto e 

os apoiadores. A plataforma arrecada os fundos destinados pelos apoiadores aos 

projetos disponibilizados e repassa os recursos para os realizadores, no caso dos 

projetos bem-sucedidos, ou devolve os fundos para os apoiadores, no caso dos 

projetos que não atinjam o valor mínimo de arrecadação. Desta forma, os 

investimentos realizados em projetos de crowdinvesting estão sujeitos também a 

que a plataforma não cumpra o seu papel e desvie os fundos de forma fraudulenta. 

Cabe ressaltar que, apesar do risco da plataforma estar ligado ao modelo de 

crowdfunding, o risco de intermediação, ainda que não especificamente de 

plataforma, está presente também em outras ferramentas de investimento, 

realizadas através de bancos ou de corretoras de valores. 

 

É pertinente lembrar que há afirmações de que o modelo de crowdfunding, na 

verdade, diminui os riscos relacionados à destinação de recursos a projetos 

específicos. Danae Ringelmann, co-fundadora da plataforma Indiegogo (BREHMER, 

2014), afirma que o modelo de crowdfunding diminui os riscos de mercado e de 

execução, porque o sucesso na arrecadação de recursos por diversos apoiadores 

prova por si só que o projeto é viável e é uma forma dos realizadores do projeto 

fazerem testes de mercado. Ringelmann relata, também, que mesmo grandes 

corporações estão disponibilizando projetos em plataformas de crowdfunding em 

função destas vantagens identificadas. Desta forma, pela similaridade dos modelos, 

estas vantagens do crowdfunding podem ser aplicadas também ao crowdinvesting. 

 

Além disso, outro aspecto relevante que considera que o modelo de crowdinvesting 

contribui para diminuir o risco de investimento é a diversificação. Como o objetivo é 

que o investimento mínimo requerido para os investimentos realizados, através do 

crowdinvesting, seja baixo, este modelo permite a diversificação dos investimentos, 

diminuindo assim o risco de negócio de cada projeto separadamente. 
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Por fim, é importante ressaltar que a plataforma de crowdinvesting irá trabalhar para 

mitigar esses riscos, verificando, através das informações disponibilizadas pelo 

realizador do projeto, a sua saúde financeira, visto que será o sócio ostensivo da 

companhia, e viabilidade financeira do negócio. Entretanto, a plataforma não irá se 

responsabilizar pelo sucesso do projeto, nem pelo atingimento do faturamento 

previsto ou pelo retorno financeiro aos apoiadores, uma vez que o projeto está 

sujeito aos riscos acima e que podem atingir também outros negócios, em geral, no 

Brasil. 

 

 

6.5 Outras vantagens e desvantagens 

 

 

Assim como para os riscos, algumas das vantagens do modelo de crowdinvesting 

são também derivadas do modelo de crowdfunding. Por exemplo, um dos pontos 

positivos de alocar recursos em projetos de crowdfunding é a maior interação entre 

os apoiadores e os realizadores de projetos (KUTI; MADARÁSZ, 2014), e esse 

aspecto pode ser aplicado também para o modelo de crowdinvesting. Ainda que seja 

inerente ao modelo de crowdinvesting o problema de não haver o requerimento legal 

para a disponibilização de informações, no modelo de crowdinvesting há uma maior 

proximidade entre os apoiadores e o realizador do projeto do que em outros 

investimentos em empresas privadas, como no caso das debêntures ou das ações.  

 

Ainda, no caso do equity crowdfundings, nos quais os apoiadores adquirem uma 

participação em uma empresa, há uma sobreposição de motivações, monetárias e 

não monetárias (CHOLAKOVA; CLARYSSE, 2014). Os apoiadores de investimentos 

deste tipo destinam recursos a empresas pelo retorno financeiro, mas também por 

acreditar no negócio que elas apresentam. Tal afirmação pode aplicar-se também ao 

modelo de crowdinvesting, nas quais há motivações não monetárias à alocação de 

recursos em algum projeto específico em função da sua finalidade. Por exemplo, no 

caso da destinação de recursos a um concerto de rock, além da participação no 

faturamento, os apoiadores verão a realização de um concerto do seu gosto, o que 

certamente tem influência na decisão de investir. 
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Também, assim como para o crowdfunding, através da exposição obtida pelo 

projetos disponibilizados para a captação de recursos através do modelo de 

crowdinvesting, os realizadores dos projetos tem a oportunidade de avaliar novos 

produtos e serviços, de antever o valor de um projeto e “a possibilidade de antever, 

de inferir ou de comparar o valor gerado pela estratégia e pelas operações de uma 

empresa... seria oportuna para todos os stakeholders”  (REZENDE; FONTES FILHO,  

2013).  

 

Mais ainda, pela similaridade às características do crowdfunding, o modelo 

crowdinvesting funciona também como uma ferramenta de marketing para os 

projetos, fazendo com que potenciais apoiadores tornem-se também potenciais 

clientes e que, uma vez tendo apoiado o projeto, trabalhem conjuntamente com o 

realizador do projeto na divulgação dos produtos e serviços oferecidos. Em outras 

palavras: os apoiadores do projetos atuam também como divulgadores do 

empreendimento, aliando a captação de recursos ao que pode ser considerada uma 

iniciativa de marketing. 

 

O conceito do investimento através do modelo de crowdinvesting é proposto através 

desse estudo, sendo assim uma proposta inovadora. Desta forma, a principal 

desvantagem que pode ser inferida a esse novo modelo é relacionada exatamente a 

isso, às incertezas geradas pelo fato de ser um modelo inovador. Dentre essas 

incertezas estão a regulamentação aplicável, como visto na seção de riscos 

anteriormente, e a segurança dos acordos firmados entre as partes envolvidas no 

modelo, que de uma forma ou outra podem ser questionadas.   

 

Por outro lado, uma vantagem do modelo de crowdfunding, e que pode ser levada 

também ao modelo de crowdinvesting, é que a participação da crowd, ou dos 

apoiadores, resulta em uma autorregulação do modelo (OLSON, 2015), que não 

está presente em outras formas de financiamento. Os participantes das plataformas 

decidem sobre a alocação dos seus recursos após compartilharem informações 

sobre os projetos com outros apoiadores, servindo para destinar recursos a projetos 

atrativos e confiáveis. 
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7 DISCUSSÃO DO RESULTADO IDENTIFICADO 

 

 

O estudo aqui realizado deriva da observação de uma oportunidade identificada no 

mercado brasileiro, resultante da identificação do crescimento do modelo de 

crowdfunding no país e da necessidade de uma ferramenta de investimento mais 

acessível ao pequeno investidor. A partir desses dois aspectos, surgiu a proposta da 

criação de uma nova ferramenta de investimento, desenvolvida a partir de 

características do modelo de crowdfunding e das ferramentas de investimento 

tradicionais. Desta forma, o objetivo principal desse estudo é a verificação da 

atratividade, do ponto de vista financeiro, dessa nova forma de investimento, 

chamada de crowdinvesting, para o pequeno investidor brasileiro. 

 

Para tanto, foi revisado o processo do modelo de crowdfunding brasileiro. Nessa 

análise, foram identificados os principais players do mercado de crowdfunding no 

país, revisadas as principais características do modelo local e feito o mapeamento 

do processo operativo, por meio do qual o modelo de crowdfunding é realizado. 

 

Paralelamente, foram identificadas as principais ferramentas de investimento 

disponíveis para os investidores brasileiros. Tais instrumentos financeiros foram 

agrupados e analisados de acordo com as suas características de retorno e risco. 

Foi avaliada, inclusive, a acessibilidade destes investimentos para o pequeno 

investidor, em termos de disponibilidade, prazo e valor. 

 

Desta forma, foi possível definir de maneira detalhada a nova forma de investimento 

proposta, o crowdinvesting, baseado em características do modelo de crowdfunding 

e das ferramentas de investimento tradicionais. Concluiu-se que o modelo de 

crowdinvesting teria o funcionamento bastante similar ao do crowdfunding, com a 

arrecadação de fundos de muitos apoiadores, através de uma plataforma, e repasse 

dos recursos para o realizador do projeto.  

 

Entretanto, a diferença que faz com que o novo modelo seja uma forma de 

investimento é que, no crowdinvesting, é formada, pelo captador e os apoiadores, 
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uma companhia específica para a realização do projeto e, após a realização do 

projeto, os apoiadores recebem um percentual pré-acordado sobre o faturamento 

realizado. Assim, o modelo de crowdinvesting ocorre de forma detalhadamente 

estruturada e semelhante às ferramentas de investimentos tradicionais. 

 

Ainda, em relação à comparação da nova ferramenta proposta às tradicionais, foi 

identificado, de acordo com um exemplo definido nesse estudo, que o retorno que 

pode ser esperado através do crowdinvesting pode ficar mesmo acima ao retorno 

histórico observado para as ferramentas tradicionais. Enquanto os instrumentos 

financeiros do mercado brasileiro aqui analisados apresentam retornos de até 1,04% 

ao mês, no projeto exemplo considerado, no qual o risco do projeto é classificado 

como mediano, o retorno esperado do investimento através do crowdinvesting foi 

calculado em 1,4% ao mês. 

 

Também, com relação aos riscos, foi observado que o modelo de crowdinvesting 

incorpora grande parte dos riscos inerentes às ferramentas de investimento 

tradicionais, incluindo risco de negócio, de mercado, de crédito e de liquidez. 

Entretanto, foi identificado que, além destes riscos, o modelo de crowdinvesting 

incorpora os riscos relacionados ao modelo de crowdfunding, como risco de fraude, 

de regulamentação específica e risco da plataforma.  

 

Portanto, se fossem ser considerados somente os riscos tradicionais, o risco do 

crowdinvesting poderia ser avaliado como similar a este das demais ferramentas de 

investimento; porém, devido a estes outros riscos, que derivam do fato do 

crowdinvesting operar de forma similar ao crowdfunding, conclui-se que os 

investimentos realizados por este novo modelo podem ser considerados como tendo 

um risco mais alto do que os investimentos tradicionais. Contudo, cabe lembrar que, 

conforme visto nesse estudo, a forma como o processo do crowdinvesting é 

estruturado, com avaliação prévia da plataforma dos potenciais projetos que serão 

disponibilizados para a arrecadação de fundos e com acordos formais bem definidos 

entres as partes, contribui para mitigar esses riscos específicos ao processo de 

crowdinvesting. 
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Desta forma, pode-se concluir que os riscos adicionais apresentados pelo modelo de 

crowdinvesting são compensados pelo retorno esperado que pode ser atrativo se 

comparado a este das demais opções de investimento, assim como por outras 

vantagens apresentadas pelo modelo de crowdinvesting.  

 

Assim, conclui-se também que a nova ferramenta de investimento proposta nesse 

estudo, o crowdinvesting, se desenvolvida para o mercado brasileiro, pode tornar-se 

uma opção de investimento atrativa para o pequeno investidor devido à sua 

acessibilidade e às suas características em comparação com as ferramentas de 

investimento tradicionais.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo aqui realizado teve como foco a avaliação da nova ferramenta, 

crowdinvesting, segundo o ponto de vista dos apoiadores dos projetos. Todavia, 

mais além, entende-se que o modelo de crowdinvesting proposto é vantajoso para 

todas as partes envolvidas. Para verificar a viabilidade do negócio, do ponto de vista 

da plataforma de crowdinvesting, seria necessário apresentar o plano de negócios 

completo; entretanto, considerando o valor cobrado e os custos envolvidos no 

negócio, estima-se que se trata de um negócio lucrativo.  

 

Além disso, o modelo financeiro de crowdinvesting resultaria em mais recursos 

disponíveis para o financiamento de pequenas empresas e de projetos inovadores, 

sem acesso a outras formas de financiamento: em outras palavras, a nova 

ferramenta financeira proposta serviria para aproximar o pequeno investidor do 

pequeno empreendedor, beneficiando também o financiamento de novos negócios e 

projetos.  

 

Mais ainda, por sua ação de aproximar investidores e captadores de recursos, o 

modelo de crowdinvesting, assim como o modelo de crowdfunding, pode ter um 

impacto positivo mesmo para a economia de uma forma geral. Em um momento em 

que a disponibilidade de recursos torna-se escassa em frente à multiplicidade de 

necessidades de capital, o crowdinvesting pode tornar-se uma fonte alternativa de 

capitação de recursos. Entretanto, é necessário que o modelo seja suportado por 

uma legislação adequada, visando a transparência na utilização dos recursos e 

maior segurança para os apoiadores, ainda mais quando tal modelo pode ser usado 

para fins até mesmo políticos. Se bem amparado por uma legislação que suporte a 

eficiência e veracidade das operações sem impor amarras ao modelo, o 

crowdinvesting pode acabar por ter um impacto importante no crescimento da 

economia. 

 

Assim, compreende-se que a proposta realizada neste estudo, de uma ferramenta 

de investimento inovadora, é importante não só pelo foco do estudo em si, mas 
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também pelo que ela representa. A ideia de que as mudanças trazidas pelo avanço 

da tecnologia possam ter um impacto, não só no cotidiano das pessoas, mas 

também na estrutura do mercado financeiro, é algo significativo e que, como visto, 

poderia contribuir também para o crescimento do mercado financeiro do país. 

 

  



83 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

AGUILHAR, L. Financiamento coletivo é nova opção de startups em busca de 
investimento. Blog do Estadão, São Paulo, 7 nov. 2014. Disponível em: 
<http://blogs.estadao.com.br/link/financiamento-coletivo-e-nova-opcao-de-startups-
em-busca-de-investimento/>. Acesso em: 20 jan. 2016 
 
 
ALMEIDA, M. Os melhores investimentos de 2015 para quem não quer risco. 
Exame.com, [S.l.], 7 jan. 2015. Seu Dinheiro. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/os-melhores-investimentos-de-2015-
para-quem-nao-quer-risco>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E 
DE CAPITAIS. Características do crowdfunding e respostas regulatórias. In: ______. 
Crowdfunding entra na pauta dos reguladores. Radar ANBIMA, [S.l.], 8. ed. 2014. 
Disponível em: <http://portal.anbima.com.br/informacoes-
tecnicas/estudos/radar/Documents/201401_radar_anexo02.pdf>. Acesso em: 15 
dez. 2014. 
 
 
BANCO BM&F BOVESPA. Órgãos reguladores. [201-]. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/bancobmfbovespa/nonresident/pt-br/orgaos-
reguladores.asp>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
 
 
BANCO CENTRAL. [2015?]. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pt-
br/paginas/default.aspx>. Acesso em: 23 dez. 2014. 
 
 
BENFEITORIA. 2015. Disponível em: <https://beta.benfeitoria.com/> Acesso em: 23 
nov. 2015. 
 
 
BICHARIA. [20--]. Disponível em: <http://www.bicharia.com.br/>. Acesso em: 24 nov. 
2015. 
 
 
BIZ, M. O outro jeito de comprar imóveis. Revista Você S/A, São Paulo, n. 25, p. 28-
31, ago. 2015. Edição Especial Previdência. 
 
 
BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. Essentials of Investments. 4th ed. [S.l.]: 
McGraw Hill, 2001. 
 
 

http://blogs.estadao.com.br/link/financiamento-coletivo-e-nova-opcao-de-startups-em-busca-de-investimento/
http://blogs.estadao.com.br/link/financiamento-coletivo-e-nova-opcao-de-startups-em-busca-de-investimento/
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/os-melhores-investimentos-de-2015-para-quem-nao-quer-risco
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/os-melhores-investimentos-de-2015-para-quem-nao-quer-risco
http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estudos/radar/Documents/201401_radar_anexo02.pdf
http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estudos/radar/Documents/201401_radar_anexo02.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/bancobmfbovespa/nonresident/pt-br/orgaos-reguladores.asp
http://www.bmfbovespa.com.br/bancobmfbovespa/nonresident/pt-br/orgaos-reguladores.asp
http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
https://beta.benfeitoria.com/
http://www.bicharia.com.br/


84 

 

 
 

BODIE, Z; KANE, A; MARCUS, A. J. Investimentos. Porto Alegre: McGraw Hill, 
2010.  
 
 
BRAGA, F. Volume de vendas online no Brasil representa 1% do PIB, revela estudo. 
Uol.com, [S.l.], 31 maio 2012. Adrenaline. Disponível em: 
<http://adrenaline.uol.com.br/2012/05/31/11902/volume-de-vendas-online-no-brasil-
representa-1-do-pib-revela-estudo>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
 
 
BREHMER, E. Crowdfunding transforms business investing, spreads risk. Alaska 
Journal of Commerce, [Anchorage, AK]. July 2014. Disponível em: 
<http://www.alaskajournal.com/business-and-finance/2014-07-31/crowdfunding-
transforms-business-investing-spreads-risk>. Acesso em: 03 mar. 2015. 
 
 
BRIGHAM, E; HOUSTON, J. Fundamentals of Financial Management. 9th ed. 
[S.l.]: Harcourt College Publishers, 2001. 
 
 
CARNEIRO, R; KEDOUK, M. Mapa do Tesouro. Revista Você S/A, São Paulo, n. 
25, p. 34-38. ago. 2015. Edição Especial Previdência. 
 
 
CASTRO ALVES, B. A seleção natural do crowdfunding no Brasil: hoje há mais 
arrecadação e menos plataformas. Blog do Estadão, São Paulo, 6 set. 2015. 
Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-
financiamento-coletivo-arrecadam-mais/ >. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
 
CATARSE. [20--]. Disponível em: <https://www.catarse.me/ >. Acesso em: 19 nov. 
2015. 
 
 
CATARSE. Retrato financiamento coletivo Brasil 2013/2014. 2013. Disponível 
em: <http://pesquisa.catarse.me/>. Acesso em: 23 nov. 2015. 
 
 
CAVALCANTE, F.; MISUMI, J. Y.; RUDGE, L. F. Mercado de Capitais: o que é, 
como funciona. 7. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 
 
 
CENTRO DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS. [2015]. Disponível em: 
<www.cetip.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
 
CHOLAKOVA, M; CLARYSSE, B. Does the possibility to make equity investments in 
crowdfunding projects crowd out reward-based investments? Entrepreneurship: 
Theory and Practice, [S.l.], v. 39, n. 1, 145-172, Jan. 2015.  
 

http://adrenaline.uol.com.br/2012/05/31/11902/volume-de-vendas-online-no-brasil-representa-1-do-pib-revela-estudo
http://adrenaline.uol.com.br/2012/05/31/11902/volume-de-vendas-online-no-brasil-representa-1-do-pib-revela-estudo
http://www.alaskajournal.com/business-and-finance/2014-07-31/crowdfunding-transforms-business-investing-spreads-risk
http://www.alaskajournal.com/business-and-finance/2014-07-31/crowdfunding-transforms-business-investing-spreads-risk
http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-financiamento-coletivo-arrecadam-mais/
http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-financiamento-coletivo-arrecadam-mais/
https://www.catarse.me/
http://pesquisa.catarse.me/
http://www.cetip.com.br/


85 

 

 
 

CLUBE DOS POUPADORES. Disponível em: 
<http://www.clubedospoupadores.com/ >. Acesso em: 10 mar 2016. 
  
 
CRECENTE, B. Star Citizen Delivers Hangars, the Beginning of its Universe, to 
Backers. Polygon Vox Media, [S.l.], Nov. 2013. Disponível em: 
<http://www.polygon.com/2013/8/24/4654440/star-citizen-delivers-hangers-the-
beginning-of-its-universe-to-backers>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
 
 
CROWDFUNDING: 5 iniciativas de sucesso no Brasil. Mobyfeed, [S.l.], 24 jun. 2014. 
Disponível em: <http://www.mobifeed.com.br/crowdfunding-5-iniciativas-de-sucesso-
no-brasil/>. Acesso em: 30 nov. 2015. 
 
 
CRUZ, M.; SETTI, R. Modelo de financiamento pela web,'crowdfunding' avança no 
Brasil. Mas há barreiras. Globo.com, Rio de Janeiro, 8 maio 2011. Tecnologia. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/tecnologia/modelo-de-financiamento-pela-
web-crowdfunding-avanca-no-brasil-mas-ha-barreiras-2773332>. Acesso em: 10 jun. 
2014. 
 
 
CUTAIT, B.; TAKAR, T. Está difícil ser pop. Valor Econômico, [São Paulo], 27 nov. 
2013a. Finanças. Disponível em: <http://www.valor.com.br/financas/3352690/esta-
dificil-ser-pop>. Acesso em: 20 jan. 2014. 
 
 
CUTAIT, B.; TAKAR, T. Pequeno investidor ainda longe da bolsa. Valor Econômico, 
[São Paulo], 27 nov. 2013b. Finanças. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/financas/3353288/pequeno-investidor-ainda-longe-da-
bolsa>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
 
 
DANIELE, A. 6 sites de crowdfunding para financiar seu projeto. Exame.com, [S.l.], 
5 nov. 2014. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/pme/noticias/6-sites-de-
crowdfunding-para-financiar-seu-projeto#4>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
 
 
DEUTSCHER, J. A. Plano de negócios. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.  
 
 
DICIONÁRIO OXFORD ONLINE. Crowdfunding. [2015]. Disponível em: 
<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/crowdfunding>. 
Acesso em: 12 dez. 2014. 
 
 
EDUCAÇÃO a distância apresenta crescimento no Brasil e no mundo. Universidade 
Anhembi Morumbi, São Paulo, 24 jun. 2013. Notícias. Disponível em: 
<http://portal.anhembi.br/noticias/educacao-a-distancia-apresenta-crescimento-no-
brasil-e-no-mundo/>. Acesso em: 11 dez. 2014. 

http://www.polygon.com/2013/8/24/4654440/star-citizen-delivers-hangers-the-beginning-of-its-universe-to-backers
http://www.polygon.com/2013/8/24/4654440/star-citizen-delivers-hangers-the-beginning-of-its-universe-to-backers
http://www.mobifeed.com.br/crowdfunding-5-iniciativas-de-sucesso-no-brasil/
http://www.mobifeed.com.br/crowdfunding-5-iniciativas-de-sucesso-no-brasil/
http://oglobo.globo.com/tecnologia/modelo-de-financiamento-pela-web-crowdfunding-avanca-no-brasil-mas-ha-barreiras-2773332
http://oglobo.globo.com/tecnologia/modelo-de-financiamento-pela-web-crowdfunding-avanca-no-brasil-mas-ha-barreiras-2773332
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/6-sites-de-crowdfunding-para-financiar-seu-projeto#4
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/6-sites-de-crowdfunding-para-financiar-seu-projeto#4
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/crowdfunding
http://portal.anhembi.br/noticias/educacao-a-distancia-apresenta-crescimento-no-brasil-e-no-mundo/
http://portal.anhembi.br/noticias/educacao-a-distancia-apresenta-crescimento-no-brasil-e-no-mundo/


86 

 

 
 

EU QUERO INVESTIR. Fundos DI. [20--]. Disponível em: 
<http://www.euqueroinvestir.com/fundos-di/>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
FIGUEIRAS, M. L. Investidor brasileiro é preguiçoso e perde dinheiro com isso. 
Exame.com, [S.l.], 4 set. 2013. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/noticia/a-
industria-da-preguica>. Acesso em: 08 set. 2014. 
 
 
FORTUNA, E. Mercado financeiro: produtos e serviços. 15. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
 
 
FUNDABLE WEBSITE. Disponível em: 
<https://www.fundable.com/crowdfunding101/crowdfunding-statistics>. Acesso em: 
23 mar. 2016. 
 
 
FUNDAMBRAS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Histórico. [201-]. 
Disponível em: <https://www.fundambras.com.br/a-entidade/historico>. Acesso em: 
01 dez. 2015. 
 
 
GOLEMIS, D. Britsh band´s U.S. tour is computer-generated. Chicago Tribune, 
[Chicago], Sept. 1997. Disponível em: <http://articles.chicagotribune.com/1997-09-
23/features/9709230071_1_music-fans-newsgroup-marillion>. Acesso em: 15 dez. 
2014. 
 
 
GUIA DE INVESTIMENTOS. Portal Terra, [S.l.], [201-]. Minhas economias. 
Disponível em: <http://www.minhaseconomias.com.br/categoria/investimentos>. 
Acesso em: 21 nov. 2014. 
 
 
GUIA TRIBUTÁRIO ONLINE. Sociedade em Conta de Participação – SCP. [2001]. 
Disponível em: <http://www.portaltributario.com.br/guia/scp.html>. Acesso em: 12 
jan. 2016. 
 
 
HALFELD, M. Investimentos: como administrar melhor seu dinheiro. São Paulo: 
Editora Fundamento Educacional, 2007.  
 
 
IBOVESPA. Gráfico Interativo do índice BVSP. Exame.com, [S.l.], dez. 2015. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-
bovespa/indices/BVSP/grafico >. Acesso em: 10 dez. 2015. 
 
 
INFOMONEY PORTAL. [2015]. Disponível em: <www.infomoney.com.br>. Acesso 
em: 17 dez. 2014. 
 
 

http://www.euqueroinvestir.com/fundos-di/
http://exame.abril.com.br/noticia/a-industria-da-preguica
http://exame.abril.com.br/noticia/a-industria-da-preguica
https://www.fundable.com/crowdfunding101/crowdfunding-statistics
https://www.fundambras.com.br/a-entidade/historico
http://articles.chicagotribune.com/1997-09-23/features/9709230071_1_music-fans-newsgroup-marillion
http://articles.chicagotribune.com/1997-09-23/features/9709230071_1_music-fans-newsgroup-marillion
http://www.minhaseconomias.com.br/categoria/investimentos
http://www.portaltributario.com.br/guia/scp.html
http://exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa/indices/BVSP/grafico
http://exame.abril.com.br/mercados/cotacoes-bovespa/indices/BVSP/grafico
http://www.infomoney.com.br/


87 

 

 
 

INVESTIDOR DE SUCESSO. [2015].  Disponível em: 
<http://investidordesucesso.com.br/>. Acesso em: 17 dez. 2014. 
 
 
JUNTOS.COM.VC. Projetos. [2015].  Disponível em: 
<http://www.juntos.com.vc/pt/projects>. Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
 
KAPA, R. Projeto de Lei para Fiscalizar Financiamento Coletivo Gera Controvérsia 

na Web. Globo.com, Rio de Janeiro, 31 julho 2014. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/projeto-de-lei-para-fiscalizar-financiamento-

coletivo-gera-controversia-na-web-13438934>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

 
 
KASZNAR, I. K. Project Finance: Engenharia Financeira. Rio de Janeiro: Suma 
Econômica, [2001].  
 
 
KICKANTE WEBSITE. [2015].  Disponível em: <http://www.kickante.com.br/>. 
Acesso em: 20 nov. 2015. 
 
 
KICKSTARTER WEBSITE. [2016]. Disponível em: https://www.kickstarter.com/ 
Acesso em: 23 mar. 2016. 
 
 
KLOTZLE, M. C. et al. Desenvolvimento de uma medida de desempenho 
comportamental. Rev. Bras. Finanças, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 395-416, set. 
2012. 
 
 
KLUYER, C. A.; PEARCE II, J. A. Estratégia: uma visão executiva. 3. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 
 
 
KUTI, M; MADARÁSZ, G. Crowdfunding. Public Finance Quarterly, [S.l.], v. 59, n. 
3, p. 355-366, Oct./ Dec. 2014. 
 
 
LAMB, C. W.; HAIR, J. J. F.; Mc DANIEL, C. D. Marketing. 6. ed. [Boston]: Cengage 
Learning, 2002. 
 
 
LEAL, A. L. O fã paga, eles ganham. Revista EXAME, São Paulo, 25 maio 2013. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1042/noticias/o-fa-
paga-eles-ganham>. Acesso em: 12 de dezembro de 2015. 
 
 

http://investidordesucesso.com.br/
http://www.juntos.com.vc/pt/projects
http://www.kickante.com.br/
https://www.kickstarter.com/


88 

 

 
 

MAIS DE 50% dos brasileiros estão conectados à internet, diz PNAD. Globo.com, 
São Paulo, 18 set. 2014. Tecnologia e Games. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/mais-de-50-dos-brasileiros-estao-
conectados-internet-diz-pnad.html>. Acesso em: 11 dez. 2014. 
 
 
MANS, M; RONCOLATO, MU. Em meio à crise, plataformas de financiamento 
coletivo arrecadam mais. Blog do Estadão, São Paulo, 6 set. 2015. Disponível em: 
< http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-financiamento-
coletivo-arrecadam-mais/>. Acesso em: 01 dez. 2015. 
 
 
MARTINS, N. M.; DA SILVA, P. M. B. P. Funcionalidade dos sistemas financeiros e o 
financiamento a pequenas e médias empresas: o caso do crowdfunding. Revista 
Economia Ensaios, Uberlândia, MG, v. 29, n. especial, p. 25-66, dez. 2014. 
 
 
MASTERS, T. Marillion understood where the internet was going early on. BBC.com, 
[S.l.], Sept. 2013. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-
23881382>. Acesso em: 15 dez. 2014. 
 
 
MELHORES INVESTIMENTOS por Rentabilidade – Novembro 2015. Minhas 
Economias, [S.l.], 6 dez. 2015. Disponível em: 
<http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/melhores-investimentos-por-
rentabilidade-mes>. Acesso em: 12 dez. 2015. 
 
 
MELLAGI FILHO, A. Curso básico de finanças. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
MOLLICK, E. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of 
Business Venturing, [Pennsylvania], v. 29, n. 1, p. 1-16, Jan. 2014.  
 
 
MONTEIRO, M. C. P. Crowdfunding no Brasil: uma análise sobre as motivações de 
quem participa. 2014. 209 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) - Escola 
Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getulio Vargas, Rio 
de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/ 
handle/10438/13384/Dissertacao%20-%20Monica%20Penido%20 Monteiro%20-
%20Versao%20Final_aprovada.pdf?sequence=1 >. Acesso em: 23 jan. 2016. 
 
 
NAPOLITANO, G; FILGUEIRAS, M.L; VALLE, P. Onde investir na crise. Revista 
Exame, São Paulo, n. 1096, p. 86-99, set. 2015. 
 
 
O PORTAL DE NEGÓCIOS. Glossário. [201-]. Disponível em: < 
http://www.oportaldenegocios.com/glossario.php?letra=f>. Acesso em: 23 dez. 2014. 
 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/mais-de-50-dos-brasileiros-estao-conectados-internet-diz-pnad.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/mais-de-50-dos-brasileiros-estao-conectados-internet-diz-pnad.html
http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-financiamento-coletivo-arrecadam-mais/
http://blogs.estadao.com.br/link/em-meio-a-crise-plataformas-de-financiamento-coletivo-arrecadam-mais/
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23881382
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-23881382
http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/melhores-investimentos-por-rentabilidade-mes
http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/melhores-investimentos-por-rentabilidade-mes


89 

 

 
 

 
OLSON, E. Squalls in the safe harbor: investment advice & regulatory gaps in 
regulation crowdfunding. The Journal of Corporation Law, [S.l.], v. 40, n. 2, p. 539-
564, winter 2015. 
 
 
ORDANINI, A. et al. Crowd-funding: transforming customers into investors through 
innovative service platforms. Journal of Service Management, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 
443-470, Aug. 2011. 
 
 
PERES, L. et. al. Proposta do Governo Eleva Arrecadação Sobre Investimentos. 
Portal Valor Econômico, [São Paulo], 17 dez. 2015. Finanças. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/financas/4361402/proposta-do-governo-eleva-arrecadacao-
sobre-investimentos>. Acesso em: 23 dez. 2015. 
 
 
PINHO, M. O. M. Dicionário de Termos de Negócios. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 
 
PORTAL COMO INVESTIR. [201-]. Disponível em: <www.comoinvestir.com.br>. 
Acesso em: 01 dez. 2015. 
 
 
PORTAL DO INVESTIDOR. [201-]. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/>. Acesso em: 06 dez. 2015. 
PORTAL XP INVESTIMENTOS. [201-]. Disponível em: <www.xpi.com.br>.  Acesso 
em: 01 dez. 2015. 
 
 
PRIVE, T. Whats is crowdfunding and how does it benefit the economy. Forbes 
Online, [S.l.], Nov. 2012. Disponível em: 
<http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-
does-it-benefit-the-economy/ >. Acesso em: 23 dez. 2014. 
 
 
REUTERS. Volume global de 'Crowdfunding' dispara 81% em 2012, diz pesquisa. 
Exame.com, [S.l.], 8 abr. 2013. Economia. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/economia/noticias/volume-global-de-crowdfunding-
dispara-81-em-2012-2>. Acesso em: 10 dez. 2014. 
 
 
REZENDE, J. F. C.; FONTES FILHO, J. R. Indutores de alinhamento estratégico: 

comparações preliminares sobre valor entre empresas de capital privado e 

empresas estatais do Brasil. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 47, n. 3, p. 695-

720, maio/jun. 2013. 

 

http://www.valor.com.br/financas/4361402/proposta-do-governo-eleva-arrecadacao-sobre-investimentos
http://www.valor.com.br/financas/4361402/proposta-do-governo-eleva-arrecadacao-sobre-investimentos
http://www.comoinvestir.com.br/
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/
http://www.xpi.com.br/
http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-does-it-benefit-the-economy/
http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-does-it-benefit-the-economy/


90 

 

 
 

ROCHA, D. Onde investir 2016: como dividir o dinheiro. Revista Exame, São Paulo, 
n. 1104, p. 42-45, dez. 2015. 
SANDRINI, J. Conheça os CDBs isentos de IR. Portal Global Business 
Consulting, São Paulo, [201-]. Disponível em: 
<http://www.gbcbrasil.com/publicacoes/artigos/conheca-os-cdbs-isentos-de-ir/>. 
Acesso em 15 dez. 2015. 
 
 
THE STATUE of Liberty and America's crowdfunding pioneer. BBC Online, [S.l.], 
Apr. 2013. Magazine. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/magazine-
21932675>. Acesso em: 20 dez. 2014. 
 
 
TO BE GUARANY. Dados, Estatísticas e Projeções sobre Internet no Brasil. 
[2015]. Disponível em: <http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/>. Acesso em: 23 
dez. 14. 
 
 
ULLER, L. P. “Não Compensa”, Diz Especialista Sobre Previdência Privada. Portal 
Infomoney, São Paulo, 27 mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.infomoney.com.br/onde-investir/previdencia/noticia/3925236/nao-
compensa-diz-especialista-sobre-previdencia-privada-veja-opcoes>. Acesso em: 28 
dez. 2015. 
 
 
VAKINHA. [201-]. Disponível em: <https://www.vakinha.com.br/>. Acesso em: 22 
nov. 2015. 
 
 
VALIM, M. Equity Crowdfunding é alternativa de investimento em startups. Brasil 
Econômico, [S.l.], 12 set. 2014. PME. Disponível em: 
<http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/pme/2014-09-12/equity-crowdfunding-e-
alternativa-de-investimento-em-startups.html>. Acesso em: 15 jul. 2015. 
 
 
VALLE, P. Onde investir 2016: o ano da renda fixa. Revista Exame, São Paulo, n. 
1104, p. 46-49, dez. 2015. 
 
 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 15. ed. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
 
 
WILTGEN, J. As 5 Principais Inquietações do Investidor Brasileiro Hoje. 
Exame.com, São Paulo, 15 maio 2013. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/noticia/os-5-principais-inquietacoes-do-investidor-
brasileiro-hj>. Acesso em: 10 jun. 2014.  
 
 

http://www.gbcbrasil.com/publicacoes/artigos/conheca-os-cdbs-isentos-de-ir/
http://www.bbc.com/news/magazine-21932675
http://www.bbc.com/news/magazine-21932675
http://tobeguarany.com/internet-no-brasil/
http://www.infomoney.com.br/onde-investir/previdencia/noticia/3925236/nao-compensa-diz-especialista-sobre-previdencia-privada-veja-opcoes
http://www.infomoney.com.br/onde-investir/previdencia/noticia/3925236/nao-compensa-diz-especialista-sobre-previdencia-privada-veja-opcoes
https://www.vakinha.com.br/
http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/pme/2014-09-12/equity-crowdfunding-e-alternativa-de-investimento-em-startups.html
http://brasileconomico.ig.com.br/negocios/pme/2014-09-12/equity-crowdfunding-e-alternativa-de-investimento-em-startups.html
http://exame.abril.com.br/noticia/os-5-principais-inquietacoes-do-investidor-brasileiro-hj
http://exame.abril.com.br/noticia/os-5-principais-inquietacoes-do-investidor-brasileiro-hj


91 

 

 
 

YAZBEK, P. Títulos como CDBs Superam a Poupança com Folga; veja taxas. 
Exame.com, São Paulo, 18 junho 2014. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/titulos-como-cdbs-superam-a-
poupanca-com-folga-veja-taxas >.  Acesso em: 20 out. 2015.  

 

 
 

 

 

  



92 

 

 
 

APÊNDICE A – Relação de todas as plataformas de crowdfunding já 

registradas no Brasil 

 

São relacionadas abaixo as plataformas de crowdfunding já registradas no país, 

estão ainda ou não em operação (com projetos ativos). 

 

Ativa Aí (mar. 2011 - voltado a entretenimento, shows e eventos) 

ativaai.com.br - @AtivaAi (524 seguidores), Facebook (4.454 fãs). 

 

Benfeitoria (mar.2011 - realização coletiva de projetos, sem cobrança de comissão) 

benfeitoria.com.br - @benfeitoria (311 seguidores), Facebook (1.484 fãs). 

 

BePart (abr.2011 - portal de financiamento colaborativo, interrompido em dez.2012) 

bepart.com.br - @PortalBePart (37 seguidores), Facebook (159 fãs) em 21/1/2013. 

 

Bicharia (mai.2012 -  financiamento coletivo para ajudar iniciativas de animais 

carentes) 

bicharia.com.br - @Bicharia_ (116 seguidores), Facebook (5.812 fãs) em 2/1/2013. 

 

Catarse (jan.2011 - primeira plataforma de financiamento colaborativo de projetos 

criativos do Brasil) 

catarse.me - @Catarse_ (4.730 seguidores), Facebook (9.826 fãs). 

 

Clique Incentivo (dez.2012 -  crowdfunding para cultura, o esporte e as ações 

sociais, ganhando descontos e benefícios no imposto de renda.) 

cliqueincentivo.com.br - @CliqueIncentivo (7 seguidores), Facebook (55 fãs) em 

24/1/2013. 

 

Cineasta.cc (fev.2013 - projetos de cinema e audiovisual) 

cineasta.cc - @cineasta_cc (156 seguidores), Facebook (1.633 fãs) em 8/2/2013. 

 

Começa Aki (jul.2011 - meio ambiente, esportes, social, pessoal, etc.)  

comecaki.com.br -@ComecAki (308 seguidores), Facebook (1.250 fãs). 

http://www.ativaai.com.br/
https://twitter.com/#%21/AtivaAi
https://www.facebook.com/ativaai
http://www.benfeitoria.com.br/
https://twitter.com/benfeitoria
https://www.facebook.com/benfeitoria
http://www.bepart.com.br/
https://twitter.com/PortalBePart
https://www.facebook.com/PortalBePart
http://www.bicharia.com.br/
https://twitter.com/Bicharia_
https://www.facebook.com/bicharia/
http://catarse.me/
http://twitter.com/Catarse_
https://www.facebook.com/Catarse.me
http://www.cliqueincentivo.com.br/
https://twitter.com/CliqueIncentivo
https://www.facebook.com/pages/Clique-Incentivo/336480616446058
http://www.cineasta.cc/
https://twitter.com/cineasta_cc
https://www.facebook.com/cineasta.cc
http://comecaki.com.br/
http://twitter.com/ComecAki
https://www.facebook.com/Comecaki
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Cultivo.cc (dez.2011 - projetos com incentivos da Lei Rouanet, Lei do Esporte, etc.) 

cultivo.cc - @cultivocc (4 seguidores), Facebook (206 fãs). 

 

Embolacha (mai. 2011 - para músicos, artistas, público e fãs) 

embolacha.com.br - @embolacha (342 seguidores), Facebook (370 fãs). 

 

EmVista (jan.2013 -  crowdfunding para boas ideias e talentos) 

emvista.me - @EmVistaMe (22 seguidores), Facebook (1.060 fãs) em 18/2/2013. 

 

Eupatrocino (2011 -  plataforma de viabilização de projetos via crowdfunding) 

eupatrocino.com.br - @eupatrocino (124 seguidores), Facebook (153 fãs) em 

2/1/2013. 

 

Eusocio.com (jun.2012 - crowdfunding para startups e empresas iniciantes) 

eusocio.com - @eusocio (15 seguidores), Facebook (10 fãs) em 27/6/2012. 

 

Idea.me (set.2012 - crowdfunding latino americano, associou-se ao Movere no 

Brasil) 

idea.me - @ideamecom (5.333 seguidores), Facebook (66.036 fãs) em 12/9/2012. 

 

Impulso (jun.2012 - crowdfunding para micro empreendedores) 

impulso.org.br - @impulsione_ (433 seguidores), Facebook (4.052 fãs) em 

31/10/2012. 

 

Incentivador (nov.2010 a ago.2012 - projetos de cinema, livros, teatro, etc) 

incentivador.com.br - @Incentivadorcom (224 seguidores), Facebook (557 fãs). 

 

It's Noon Viabiliza (jun.2012 - crowdfunding da plataforma de co-criação 

colaborativa) 

itsnoon.net/projetos/ - @ItsNoonBr (1.088 seguidores), Facebook (20.911 fãs) em 

19/6/2012. 

 

http://www.cultivo.cc/
http://twitter.com/cultivocc
https://www.facebook.com/cultivo.cc
http://embolacha.com.br/
http://twitter.com/embolacha
https://www.facebook.com/pages/Embolacha/125376830868463
http://emvista.me/
https://twitter.com/EmVistaMe
https://www.facebook.com/EmVistaMe
http://www.eupatrocino.com.br/
https://twitter.com/eupatrocino
https://www.facebook.com/eupatrocino
http://www.eusocio.com/
http://twitter.com/eusocio
https://www.facebook.com/EuSocio
http://idea.me/
https://twitter.com/ideamecom
https://www.facebook.com/ideamecom
http://impulso.org.br/
https://twitter.com/impulsione_
https://www.facebook.com/ideamecom
http://www.incentivador.com.br/
https://twitter.com/#%21/Incentivadorcom
https://www.facebook.com/Incentivador
http://itsnoon.net/projetos/
http://twitter.com/ItsNoonBr
https://www.facebook.com/itsnoon
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Juntos.com.vc (ago.2012 - financiamento colaborativo para organizações sem fins 

lucrativos, união dos sites GiveOn.org.br e Tzedaka.com.br) 

www.juntos.com.vc - @juntoscomvc (12 seguidores), Facebook (1.724 fãs) em 

31/10/2012. 

 

Lets.bt (set. 2011 - apoio a projetos sociais, ambientais, educacionais, esportivos, 

culturais, etc.) 

lets.bt - @LETSNews (41 seguidores), Facebook (347 fãs em 20/4/2012). 

 

Make it Open (jun.2011 - jun.2012, crowdfunding para software open source, 

atualmente fora do ar) 

makeitopen.com.br 

 

Mediafoundmarket.com (ago. 2011 - financiamento coletivo e estímulo à 

comercialização de conteúdo audiovisual em escala mundial) 

Mediafundmarket.com - @mediafundmarket (697 seguidores), Facebook (373 fãs 

em 28/12/2012). 

 

Minimecenas (set.2011 - mesada para artistas) 

minimecenas.com.br - @minimecenas (85 seguidores), Facebook (147 fãs). 

 

Mob Social (mar.2011 a nov.2012 - mobilizações para shows de música) 

mobsocial.com.br - @mobsocial (1.553 seguidores), Facebook (1.134 fãs). 

 

Mobilize (abr. 2012 - crowdfunding no Facebook) 

facebook.com/mobilizecf/ (164 fãs em 20/4/2012). 

 

Motiva.me (fev. a abr.2011, alegava ser a plataforma mais completa de 

crowdfunding no Brasil) PÁGINA NÃO ENCONTRADA 

motiva.me - @motiva_me (260 seguidores), Facebook (157 fãs) 

 

Movere.me (mar. 2011 a set.2012 - financiamento coletivo, associou-se ao Ideia.me 

em 12/9/2012) 

http://www.juntos.com.vc/
https://twitter.com/juntoscomvc
https://www.facebook.com/juntoscomvc
http://lets.bt/
https://twitter.com/LETSNews
https://www.facebook.com/LETS.bt
http://www.makeitopen.com.br/
http://mediafundmarket.com/
https://twitter.com/MEDIAFUNDMARKET
https://www.facebook.com/MEDIAFUNDMARKET
http://www.minimecenas.com.br/
https://twitter.com/minimecenas
https://www.facebook.com/minimecenas
http://mobsocial.com.br/
https://twitter.com/mobsocial
https://www.facebook.com/mobsocial
https://www.facebook.com/mobilizecf/app_291608934212293
http://www.motiva.me/
https://twitter.com/motiva_me
https://www.facebook.com/Motivame
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movere.me - @movere_ (827 seguidores), Facebook (2.340 fãs). 

 

Multidão (fev. a set.2011 - produção cultural colaborativa, uniu com Catarse) 

multidao.art.br -@multidao_art (652 seguidores), Facebook (2.397 fãs). 

 

Muito Nós (fev. 2012 - cultura e entretenimento colaborativo) 

muitonos.com.br - @Muitonos (35 seguidores), Facebook (1.618 fãs) em 7/3/2013. 

 

My Own Player (jan. a nov. 2012 - financiamento coletivo de jogadores de futebol) 

mopbr.com - @mopbr_ (1.841 seguidores), Facebook (4.018 fãs) em 1/6/2012. 

 

Nexmo (fev.2012 - financiamento para shows e eventos pré-selecionados) 

nexmo.com.br - @nexmovement (45 seguidores), Facebook (197 fãs). 

 

Partio (set.2011 -  revertendo imposto em cultura) 

partio.com.br - @PartioBrasil (9 seguidores), Facebook (658 fãs) em 24/1/2013. 

 

Queremos (set.2010 - financiamento coletivo de shows internacionais de música) 

queremos.com.br - @queremos (6.471 seguidores), Facebook (8.472 fãs). 

 

Quero Incentivar (jul.2011 - projetos com leis de incentivo) 

queroincentivar.com.br - @queroincentivar (29 seguidores), Facebook (428 fãs) em 

1/6/2012. 

 

Senso Incomum (jan.2011 a nov.2011, crowdfunding para causas inclusivas, 

juntou-se a Itsnoon.net) 

sensoincomum.com.br - @senso_incomum_ (716 seguidores), Facebook (1.101 fãs) 

 

Showzasso (jan.2011 - crowdfunding para produção de shows)  

showzasso.com - @showzasso (260 seguidores), Facebook (26 fãs) em 21/1/2013. 

 

Show Mambembe (abr.2011 - narrativa envolvendo artista, música e lugar) 

showmambembe.com.br - Facebook (1.353 fãs em 21/1/2013). 

http://movere.me/
https://twitter.com/movere_
https://www.facebook.com/movere.me
http://multidao.art.br/
https://twitter.com/multidao_art
https://www.facebook.com/multidao
http://muitonos.com.br/
https://twitter.com/Muitonos
https://www.facebook.com/muitonos
https://www.mopbr.com/
http://twitter.com/MOPBR_
https://www.facebook.com/mopbr
http://nexmo.com.br/
https://twitter.com/nexmovement
https://www.facebook.com/NEXMOvement
http://partio.com.br/
https://twitter.com/PartioBrasil
https://www.facebook.com/PartioBrasil
http://queremos.com.br/
https://twitter.com/Queremos
https://www.facebook.com/queremos.com.br
http://queroincentivar.com.br/
http://twitter.com/queroincentivar
https://www.facebook.com/queroincentivar
http://www.sensoincomum.com.br/
https://twitter.com/#%21/senso_incomum_
https://www.facebook.com/sensoincomum
http://www.showzasso.com/
https://twitter.com/showzasso
https://www.facebook.com/pages/Showzassocom/143588189043636
http://www.showmambembe.com.br/
https://www.facebook.com/showmambembe
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Sibite (set.2011 - projetos pré-selecionados por uma curadoria) 

sibite.com.br - @sibitebrasil (901 seguidores), Facebook (4.411 fãs). 

 

Soul Social (mai.2012 - crowdfunding com cursos e serviços de apoio para ongs) 

soulsocial.com.br - @soulsocial (23 seguidores), Facebook (161 fãs) em 31/5/2012. 

 

Ulule (maio.2011 - versão brasileira de site internacional) 

br.ulule.com - @ululebr (198 seguidores), Facebook (40.671 fãs) em 21/1/2013. 

 

Vamos Agir (set.2011 mudou o nome para Lets.bt) 

vamosagir.com 

 

Vamos Trazer (set.2011 a abr.2012 - crowd demanding sem pagamento, demanda 

coletiva de eventos e artistas) PÁGINA NÃO DISPONÍVEL 

vamostrazer.com.br - @vamostrazer (813 seguidores), Facebook (2.130 fãs). 

 

Vakinha (2009 - #sharegifting, vaquinhas online) 

vakinha.com.br - @vakinha (5.405 seguidores), Facebook (33.994 fãs) em 

21/1/2013. 

 

Variável 5 (set.2012 - financiamento coletivo para projetos culturais em Belo 

Horizonte) 

variavel5.com.br - @variavel5 (99 seguidores), Facebook (688 fãs) em 31/10/2012. 

 

When You Wish Brasil (nov.2012 - capitalismo independente ou "indie", plataforma 

flexivel e barata para arrecadar dinheiro online) 

whenyouwish.com.br - @whenyouwish (342 seguidores), Facebook (9.395 fãs) em 

18/2/2013. 

 

Zarpante (set.2011 - financiamento coletivo e criação colaborativa para os países de 

língua portuguesa) 

http://www.sibite.com.br/
https://twitter.com/#%21/sibitebrasil
https://www.facebook.com/sibitebrasil
http://soulsocial.com.br/
http://twitter.com/soulsocial
https://www.facebook.com/soulsocial
http://br.ulule.com/
https://twitter.com/ululebr
https://www.facebook.com/ulule
http://www.vamosagir.com/
http://www.vamostrazer.com.br/
https://twitter.com/#%21/vamostrazer
https://www.facebook.com/vamostrazer
http://www.vakinha.com.br/
https://twitter.com/vakinha
https://www.facebook.com/Vakinha.com.br
http://variavel5.com.br/
https://twitter.com/variavel5
https://www.facebook.com/variavel5
http://www.whenyouwish.com.br/
https://twitter.com/whenyouwish
https://www.facebook.com/WhenYouWishBrasil
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zarpante.com - @ZarpanteLDA (376 seguidores), Facebook (2.699 fãs) em 

4/2/2013. 

  

http://zarpante.com/
https://twitter.com/ZarpanteLDA
https://www.facebook.com/Zarpante
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APÊNDICE B – Retornos estimados de projetos de crowdinvesting com 

diferentes características de risco 

 

Na seção 6.4 deste estudo, de forma a averiguar o retorno que pode ser obtido 

através de um projeto de crowdinvesting, foi identificado o retorno médio esperado 

da alocação de recursos em um projeto exemplo realizado através do modelo de 

crowdinvesting. 

 

O projeto exemplo revisado então foi um projeto classificado como tendo risco 

mediano. Conforme mencionado nesta análise, caso o projeto fosse classificado 

como tendo risco mais baixo, o percentual de retorno por quota sobre o faturamento 

do projeto, acordado entre o realizador do projeto e possíveis apoiadores, deveria 

ser mais baixo. Da mesma forma, caso o projeto fosse classificado como tendo risco 

mais alto, o percentual de retorno acordado por quota sobre o faturamento do 

projeto deveria ser mais alto, para compensar os apoiadores pelo risco extra 

assumido. 

 

Desta forma, serão revisados a seguir os retornos esperados de projetos com 

características de risco mais baixas ou mais elevadas que o projeto revisado 

anteriormente. 

 

 

Projeto de Risco Baixo 

 

 

Para um projeto considerado como de risco baixo, a diferença para o projeto 

exemplo revisado no corpo deste estudo seria que, para cada quota, seria 

designado o direito a uma participação de 0,54% do faturamento (em vez de uma 

participação de 0,60% do faturamento, como no projeto de risco mediano). 

 

Desta forma, mantendo os mesmos cenários identificados para o projeto exemplo 

revisado anteriormente, o retorno esperado para um projeto de risco baixo é 

calculado da seguinte forma: 
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a) Cenário 1: faturamento de R$ 50.000,00, retorno mensal de 1,88%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

     
      

 
  
     

 
         

 

b) Cenário 2: faturamento de R$ 45.000,00, retorno mensal de - 0,81%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

      
      

 
  
        

 
          

 

c) Cenário 3: faturamento de R$ 31.500,00, retorno mensal de -8,07%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

       
      

 
  
        

 
          

 

d) Cenário 4: o projeto não atinge o valor mínimo de arrecadação de R$ 

30.000,00, o crowdinvesting não se concretiza e os recursos alocados são 

devolvidos para os apoiadores que contribuíram. 

 

Considerando os quatro possíveis cenários e mantendo as mesmas probabilidades 

para o projeto exemplo, o retorno esperado da alocação de recursos em um projeto 

de risco baixo é calculado como uma perda de aproximadamente - 0,99% ao mês, 

conforme Quadro 6 abaixo: 
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Quadro 6 – Retorno Estimado para Projeto Risco Baixo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Projeto de Risco Alto 

 

 

Para um projeto considerado como de risco alto, a diferença para o projeto exemplo 

revisado no corpo deste estudo seria que, para cada quota, seria designado o direito 

a uma participação de 0,70% do faturamento (em vez de uma participação de 0,60% 

do faturamento, como no projeto de risco mediano). 

 

Desta forma, mantendo os mesmos cenários identificados para o projeto exemplo 

revisado anteriormente, o retorno esperado para um projeto de risco baixo é 

calculado da seguinte forma: 

 

a) Cenário 1: faturamento de R$ 50.000,00, retorno mensal de 10%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

      
      

 
  
   

 
       

 

Cenário Probabilidade Investimento Pagamento Por Quota Retorno Retorno % Retorno Mensal
Retorno Mensal 

Médio

Projeto Real izado - Faturamento 

de Acordo com Esperado
39% 250                               269                               19                                  8% 1,88% 2,90%

Projeto Real izado - Faturamento 

Abaixo fo Esperado
19% 250                               242                               8-                                    -3% -0,81% -0,63%

Projeto Real izado - Faturamento 

Break Even
19% 250                               169                               81-                                  -32% -8,07% -6,23%

Projeto Não Real izado 23% 250                               250                               -                                0% 0,00% 0,00%

100,00% Retorno Médio -3,96%

Retorno Médio Mensal -0,99%



101 

 

 
 

b) Cenário 2: faturamento de R$ 45.000,00, retorno mensal de 6,50%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

     
      

 
  
    

 
         

 

c) Cenário 3: faturamento de R$ 31.500,00, retorno mensal de -2,95%: 

 

         

                       
      

 
   

             
      

 
 

 

         

       
      

 
  
        

 
          

 

d) Cenário 4: o projeto não atinge o valor mínimo de arrecadação de R$ 

30.000,00, o crowdinvesting não se concretiza e os recursos alocados são 

devolvidos para os apoiadores que contribuíram. 

 

Considerando os quatro possíveis cenários e mantendo as mesmas probabilidades 

para o projeto exemplo, o retorno esperado da alocação de recursos em um projeto 

de risco alto é calculado a 4,55% ao mês, conforme Quadro 7 abaixo: 
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Quadro 7 – Retorno Estimado para Projeto Risco Alto 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Risco Alto

Cenário Probabilidade Investimento Pagamento Por Quota Retorno Retorno % Retorno Mensal
Retorno Mensal 

Médio

Projeto Real izado - Faturamento 

de Acordo com Esperado
39% 250                               350                               100                               40% 10,00% 15,45%

Projeto Real izado - Faturamento 

Abaixo fo Esperado
19% 250                               315                               65                                  26% 6,50% 5,02%

Projeto Real izado - Faturamento 

Break Even
19% 250                               221                               30-                                  -12% -2,95% -2,28%

Projeto Não Real izado 23% 250                               250                               -                                0% 0,00% 0,00%

100,00% Retorno Médio 18,19%

Retorno Médio Mensal 4,55%
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ANEXO A – Tabela do Índice IBOVESPA 

 

Nesta tabela são relacionadas as ações negociadas na Bolsa de São Paulo que 

compõem o índice Ibovespa, com a participação de cada ação sobre o total do 

índice, conforme posição de novembro 2015. 

 

Fonte: IBOVESPA, 2015. 

Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) 

ABEV3 AMBEV S/A ON 3.242.241.929 7,877 

BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 674.972.311 2,456 

BVMF3 BMFBOVESPA ON EJ NM 1.778.324.029 2,805 

BRML3 BR MALLS PAR ON NM 462.652.489 0,766 

BBDC3 BRADESCO ON N1 528.489.116 1,647 

BBDC4 BRADESCO PN N1 2.431.329.422 6,873 

BRAP4 BRADESPAR PN N1 221.328.102 0,160 

BBAS3 BRASIL ON EJ NM 839.653.556 1,915 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 265.179.440 0,937 

BRFS3 BRF SA ON NM 659.059.411 5,073 

CCRO3 CCR SA ON NM 861.253.436 1,551 

CMIG4 CEMIG PN N1 758.373.518 0,618 

CESP6 CESP PNB N1 189.405.953 0,344 

CTIP3 CETIP ON NM 252.173.097 1,306 

HGTX3 CIA HERING ON NM 127.749.285 0,284 

CIEL3 CIELO ON NM 772.547.017 3,733 

CPLE6 COPEL PNB N1 101.342.289 0,341 

CSAN3 COSAN ON NM 152.149.931 0,517 

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 308.487.239 0,653 

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 241.564.476 0,257 

ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 198.834.559 0,146 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 269.729.841 0,213 

EMBR3 EMBRAER ON NM 549.590.839 2,169 

ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 232.602.876 0,394 

EQTL3 EQUATORIAL ON NM 197.784.403 0,944 

ESTC3 ESTACIO PART ON NM 269.026.552 0,527 

FIBR3 FIBRIA ON NM 222.307.680 1,507 

GGBR4 GERDAU PN N1 856.830.567 0,571 

GOAU4 GERDAU MET PN N1 598.483.000 0,116 

HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 372.954.664 1,126 

ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 3.454.979.424 3,471 

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 2.882.711.804 11,104 

JBSS3 JBS ON NM 1.676.252.804 2,797 

KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 498.022.604 1,560 

KROT3 KROTON ON NM 1.615.275.745 2,254 

RENT3 LOCALIZA ON NM 149.615.920 0,503 

LAME4 LOJAS AMERIC PN 425.266.299 1,078 

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 632.830.970 1,507 

MRFG3 MARFRIG ON NM 339.576.742 0,292 

MRVE3 MRV ON NM 269.738.473 0,317 

MULT3 MULTIPLAN ON N2 78.663.321 0,457 

NATU3 NATURA ON NM 171.984.796 0,640 

OIBR3 OI ON N1 519.746.688 0,152 

PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 155.872.821 0,965 

PETR3 PETROBRAS ON 2.708.739.869 3,355 

PETR4 PETROBRAS PN 4.037.695.282 4,078 

QUAL3 QUALICORP ON NM 216.334.932 0,442 

RADL3 RAIADROGASIL ON EJ NM 198.046.365 1,016 


