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Capítulo 7 – Colocando o PN em prática

O plano de negócios é o cartão de visitas do 
empreendedor em busca do financiamento
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Fases do financiamento

Semente ou
Conceito

•apenas a idéia
•sem equipe
•sem PN
•economias 
pessoais

Start-up

•equipe inicial
•primeiro PN
•incubadoras
•seed money
•angels
•VC (?)

Primeiro
Estágio

•crescimento
•VC (1a. rodada)
•publicidade
•equipe profissional

Segundo
Estágio

•pressão do VC1
•VC (2a. rodada)
•saída do VC1
•participação
menor
•aquisições

Terceiro
Estágio

•preparar IPO
•aquisições
•saída do VC2
•participação
ainda menor

Colheita

•IPO
•saída do
empreendedor
inicial
•em busca do lucro
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Quem são os investidores?

FONTE: GEM, 2003-2006 %

Membro próximo da família 43.7

Outros parentes 8.9

Amigo ou vizinho 29.2

Colega de trabalho 8.9

Estranho 9.3
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AngelsAngelsAngelsAngels

Vantagens

Desvantagens

Pouco $$, 
sem múltiplos
investimentos

Sempre quer ser
ouvido na firma

Pode transformar-se
em inimigo...

Informalidade
Difícil de achar

Características dos Angels
Value-adding
Dispersos geograficamente
Menos exigentes que VCs

Caract. do investimento
Procuram pequenos acordos
Preferem start-ups
Investem em vários setores

E ainda...
Network
Guarantia de empréstimos
Taxas mais convidativas
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O que os VC’s (venture capitalists) querem?

Retorno de investimento de:
• 3 a 5 vezes (300%-500%)
• dentro de 4 a 7 anos

E ainda: 
• O post-money de sua empresa deve aumentar de 3 a 5 vezes
• Post-money = pre-money (valuation antes do VC) + aporte

O investimento médio é de $5+

Round 1 financings: de 25% a 50% 
• Permite uma diluição adicional nos rounds 2 & 3
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Angels x  VCs

Angels

Empreendedor Empreendedor

Venture
Capitalists

Fund

Providers

$$

$$ Informação

$$
(Principal)

(Principal)

(Principal)

(Agente)

(Agente)(Agente)
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Desinvestimento

O processo de crescimento da empresa que recebe aporte de capital pode levar 
de 2 a 10 anos.

Para os investidores existe um único objetivo: desinvestir através da venda, ao 
maior preço possível, da sua participação na empresa. 

O estágio de Desinvestimento ou Saída pode ocorrer como segue:

a) através da venda da participação no mercado acionário através de Oferta 
Pública de Venda (IPO, Initial Public Offering);

b) por uma venda direta a outra empresa, normalmente, maior;

c) através da recompra por parte dos empreendedores/gestores da 
empresa;

d) pela liquidação da empresa.

Fonte: www.venturecapital.com.br. Adaptado do do projeto "New Venture Financing no Brasil” (PUC-Rio).



5

9

Fontes de recursos não reembolsáveis

RHAE – CNPQ (www.cnpq.br)
» Editais semestrais ou anuais
» Recursos para pessoal (RH), treinamentos, trazer especialistas
» Até R$200mil para utilizar em 24 meses (média)
» Foco do negócio: INOVAÇÃO
» Micro e pequena empresa já existente

FAP’s (Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados)
» Exemplo: FAPESP (projeto PIPE)
» Recursos para estruturar a empresa
» Fase 1: até R$125mil (6 meses)
» Fase 2: até R$500mil (24 meses)
» Fase 3: “ponte” com capitalistas de risco
» Foco do negócio: INOVAÇÃO

Projeto Inovar Semente e Subvenção Econômica da FINEP
» Aporte de capital de R$1mi em empresas inovadoras
» Aporte mínimo de R$500mil (contrapartida de 5% a 25% para MPEs)
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Investimento para start-ups

angels
Incubadoras
empreendedor
amigos
família

Idéia

seed money
angels

Start-up

venture capital
first round
second round...

Expansão

venture capital
IPO
bolsa de valores

Consolidação

1

2

3

4
Crescimento
da empresa

Tempo
Estágios de investimento em empresas emergentes (adaptado de Inovar, 2000)
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Programas do Governo Brasileiro

PROGRAMA RHAE

O que é o RHAE

• O Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas 
(RHAE) foi criado em 1987, com gestão do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e execução feita pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

• O Programa RHAE utiliza um conjunto de modalidades de bolsas de 
Fomento Tecnológico, especialmente criado para agregar pessoal 
altamente qualificado em atividades de P&D nas empresas, além de formar 
e capacitar recursos humanos que atuem em projetos de pesquisa aplicada 
ou de desenvolvimento tecnológico.

• A partir de 1997, o Programa RHAE passou a ser denominado Programa 
de Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento 
Tecnológico, e a gestão ficou a cargo do CNPq. Além disto, as ações 
passaram a ser realizadas por meio de editais regulares.

11http://www.cnpq.br/programas/rhae/index.htm

PIPE-FAPESP

• O Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE) foi criado em 1997 e destina-se a apoiar a 
execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas 
empresas sediadas no Estado de São Paulo.

• Os projetos de pesquisa selecionados para apoio no PIPE deverão 
ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo 
empregatício com pequenas empresas ou que estejam associados 
a elas para sua realização.

1) Finalidade e objetivos

• O Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas -
PIPE foi criado em 1997 e destina-se a apoiar a execução de 
pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas empresas 
sediadas no Estado de São Paulo. Os projetos de pesquisa 
selecionados para apoio no PIPE deverão ser desenvolvidos por 
pesquisadores que tenham vínculo empregatício com pequenas 
empresas ou que estejam associados a elas para sua realização.

http://www.fapesp.br/58
12
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PAPPE

• O Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) foi concebido 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para ser executado pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em parceria com agências de 
apoio a pesquisa dos estados brasileiros visando a financiar atividades de 
pesquisa e desenvolvimento de produtos ou processos executadas por 
pesquisadores trabalhando em – ou em estreita colaboração com –
empresas baseadas em tecnologia.

• A Imprimatur Capital é uma empresa internacional de investimento focada 
na comercialização de oportunidades de forte crescimento respaldadas em 
propriedade intelectual (PI) que emanam de universidades e institutos de 
pesquisa de ponta e de outras fontes. A Imprimatur oferece investimento 
em estágios iniciais, financiando serviços de suporte de alta qualidade, 
incluindo planejamento de negócios, recrutamento de equipes de gestão, 
acesso a redes internacionais e contatos com consumidores industriais.
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SOFTEX

• Criada em 1996, a Associação para a Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro, ou simplesmente SOFTEX, é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), sediada na cidade de Campinas/SP e 
com escritório em Brasília/DF. Ela é gestora do Programa para a Promoção 
da Excelência do Software Brasileiro, o Programa SOFTEX, que é um 
programa prioritário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
cujo foco é o desenvolvimento de mercados e o aumento sustentável da 
competitividade da Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS). 

• O Sistema SOFTEX, por sua vez, tem abrangência nacional. É formado 
pela SOFTEX, que coordena uma extensa rede de agentes regionais, aos 
quais se vinculam cerca de 2.000 empresas com atividades em software e 
serviços de TI, que recebem apoio através de uma série de iniciativas do 
sistema. 
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http://www.softex.br/_asoftex/sociedadeSoftex.asp
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PROSOFT

• O Prosoft foi criado pelo BNDES e a SOFTEX para estimular a competitividade 
da indústria brasileira de software em nível internacional. Através do apoio a 
investimentos em desenvolvimento, localização e comercialização de produtos, 
a iniciativa tem se mostrado um instrumento seguro e eficaz. 

• O Prosoft - Empresa oferece financiamentos a partir de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), e normalmente pede-se que a empresa tenha faturamento 
anual da ordem de duas vezes o valor do crédito solicitado. Não há prazo pré-
definido de carência e para pagamento do aporte, mas existe um máximo de 
seis anos. A taxa de juros – bastante atraente - que incide sobre o 
financiamento é a TJLP acrescida de um spread de 1% ao ano para empresas 
de pequeno e médio porte, e um spread de 1,5% ao ano para grandes 
empresas. Para empréstimos de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
não são exigidas garantias reais para a obtenção do financiamento (somente 
uma carta de fiança dos sócios controladores da empresa). 
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http://www.softex.br/linhas/_financiamento/BNDES_prosoft.asp

PROGEX

• Execução de Adequação Técnica de Produto para Exportação - ATPEX, 
com vistas ao Programa de Apoio Tecnológico à Exportação. São 
realizados ensaios, análises, testes e sugestões para modificar o produto.

• O Progex - Programa de Apoio Tecnológico tem como objetivo gerar novos 
exportadores ou ampliar a capacidade de exportação de micro, pequenas e 
médias empresas que já atuam ou que tenham intenção de atuar no 
mercado internacional, por meio da adequação técnica dos seus produtos a 
exigências de mercados específicos.
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http://www.cidadao.sp.gov.br/servico.php?serv=1408
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FINEP

Missão

� Promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio 
do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas 
ou privadas. 

Visão

� Transformar o Brasil por meio da inovação. 

Perfil de Atuação

� Atuar em toda a cadeia da inovação, com foco em ações 
estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. 

17

http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/a_empresa.asp

Prof. André Luís Belini 
E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.blogspot.com/


