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1. Apresentação 

A Unidade de Assessoria Institucional (UARI) elaborou o presente documento em 
atenção à demanda da Unidade de Acesso a Serviços Financeiros (UASF), sobre a 
necessidade de identificar referências internacionais para a atuação do Sebrae na 
temática de crowdfunding, ou financiamento coletivo, considerando sua alta 
utilização para o financiamento da inovação em pequenas empresas com dificuldades 
de acesso a crédito e garantias.  

Crowdfunding é um mecanismo operacionalizado por meio de plataformas nas quais 
qualquer pessoa pode contribuir financeiramente para viabilizar o financiamento de um 
produto ou serviço, por meio de doações, recebendo ou não prêmios pelo aporte. Mais 
recentemente surgiu o Crowdlending, ou peer-to-peer lending, empréstimos também 
realizados por meio de plataformas online, sem o uso das instituições financeiras 
tradicionais, que no Brasil enfrentam restrições regulatórias e infringem a Lei da Usura.  

Desta forma, o Equity Crowdfunding, objeto desse estudo, é um modelo no qual o 
investidor recebe, como contrapartida do investimento financeiro, uma participação 
acionária ou um título de dívida, que pode ser conversível em ações da empresa 
apoiada. A expectativa do investido é obter retorno financeiro superior ao praticado no 
mercado, seja por meio de fluxo de dividendos ou ganhos de capital. O foco de atuação 
tem sido startups e empresas de alto impacto.  

As operações são realizadas a partir de plataformas, em sua maioria regulamentadas e 
organizadas de forma que os investidores entendam o risco. No Brasil existem dois 
instrumentos de investimentos para esta modalidade: o Título de Dívida Conversível em 
Ações (TDC) e a Sociedade de Propósito Específicos (SPEs), que permitem ao investidor 
avaliar o desenvolvimento da startup antes de optar por participar da sociedade.  

A instrução CVM 400/200 determina que estão dispensadas de registro empresas que 
desejarem emitir até R$ 2,4 milhões em valores mobiliários (microempresas optantes 
do Simples ou pequenas empresas com faturamento anual inferior a R$ 3,6 milhões).  

A Comissão de Valores Mobiliários convocou audiência pública em 2016 para discutir a 
regulamentação da modalidade, a governança corporativa das startups em processo de 
captação, a segurança jurídica para plataformas e empreendedores, bem como 
proteção de investidores que, em muitos casos, não são investidores nos mercados de 
capitais.  

A Associação Brasileira de Equity Crowdfunding defende a ampliação do limite de 
captação e de faturamento anual, possibilitando que outras organizações societárias 
possam também recorrer ao Equity Crowdfunding.  

Por se tratar de um modelo recente, as regulações existentes ainda estão em processo 
de adaptações para que o ecossistema envolvido esteja seguro e bem informado, desde 
a pré-captação até a pós-captação.  

Nos Estados Unidos o conceito do equity crowdfunding parte dos mesmos pressupostos 
de um contrato de investimento, sendo necessárias disposições legais para a proteção 
dos interesses de todos os envolvidos.  
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O presente documento apresenta quadros comparativos com informações sobre a 
regulação existente, bem como modelo de funcionamento das principais plataformas 
em países apontados como relevantes na temática, segundo ranking elaborado pela 
Universidade da Pensilvânia em conjunto com a BAVConsulting, que entre outros itens 
avalia o empreendedorismo, atração de investimento e poder internacional.  

Com base nas referências internacionais identificadas, a UARI entende que o Sebrae 
pode estudar a possibilidade de ser parceiro de plataformas de Equity 
Crowdfunding para potencializar a captação de recursos para projetos de inovação de 
micro e pequenas empresas brasileiras. O Sebrae poderia atuar na preparação das 
empresas de sua base de clientes com relação à elaboração de seus “decks” de 
investimento.  

 

2. RANKINGS INTERNACIONAIS  

O ranking Melhores Países, elaborado pela BAV Consulting e pela Wharton School, avalia 
como as nações são percebidas em uma escala global. Em 2017 foram avaliados 80 
países, considerando-se critérios de poder, atração de investimentos, 
empreendedorismo, entre outros, pare se chegar ao Ranking de Perfomance Global.  

Composto por diversos subrankings, destacam-se para efeitos desta prática 
internacional os Ranking de Empreendedorismo (países inovadores com cidadãos 
empreendedores), Atração de Investimentos (países receptivos aos negócios e que mais 
atraem investimento) e Poder (países com destaque no cenário internacional). 
 

RANKINGS BAV Consulting 

Cidade Ranking 
Empreendedorismo 

Ranking Atração 
de Investimentos 

Ranking 
Poder 

Ranking 
Perfomance Global 

Suíça 5º 3º 15º 1º 

Canadá 7º 7º 12º 2º 

Reino Unido 4º 19º 4º 3º 

Alemanha 1º 22º 5º 4º 

Japão 2º 23º 7º 5º 

Suécia 6º 6º 19º 6º 

Estados Unidos 3º 35º 1º 7º 

Austrália 9º 12º 17º 8º 

França 15º 29º 6º 9º 

Noruega 14º 9º 25º 10º 

Países Baixos 10º 10º 21º 11º 

Dinamarca 12º 4º 27º 12º 

Finlandia 11º 5º 36º 13º 

Nova Zelândia  19º 8º 37º 14º 

Singapura 8º 11º 24º 15º 

Itália 20º 42º 18º 16º 

Luxemburgo 17º 2º 38º 17º 

Áustria 18º 16º 33º 18º 

Espanha 21º 31º 22º 19º 

China 16º 45º 3º 20º 

Irlanda 22º 14º 51º 21º 

Emirados Árabes Unidos 23º 48º 10º 22º 

Coreia do Sul 13º 30º 11º 23º 

Portugal 26º 25º 50º 24º 

Índia 28º 27º 16º 25º 

Tailândia 35º 13º 53º 26º 

Rússia 24º 80º 2º 27º 

Brazil 38º 63º 29º 28º 

Grécia 37º 57º 49º 29º 

Israel 25º 69º 8º 30º 
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3. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS – Equity Crowdfunding 
 

CANADÁ 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

7º 7º 12º 2º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Regulamentado pelas Comissões de Valores Mobiliários  
(Colúmbia Britânica / Saskatchewan / Manitoba / Quebéc / Nova Brunswick e 
Nova Scotia)   

Data 2015 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Anual 
Equity 

Crowdfunding 

Startups e 
empresas em fase 

inicial 

Deve ser registrada como corretora ou revendedora 
de mercado isenta e não pode estar vinculada a 
nenhum emissor de títulos no portal. 

Investidores Limite  Investimentos  

 - O investidor tem o direito contratual de retirar sua oferta no 
prazo de 48 horas após a assinatura do comprador ou notificação 
de alteração 

 - Isenção: requisitos previstos nas leis de valores mobiliários, tais 
como registros e Deck de Investimento 
- Receber de volta o investimento se o valor mínimo da oferta não for 
atingido ou se a distribuição for retirada pelo emissor 
- Deve ser residente na jurisdição que estiver investindo 
- Cada jurisdição aplica sua regra1 

- Investidor Individual: até US$ 1.500,00 
por investimento, sem limites de número 
de projetos 
- Investidor Credenciado: até US$ 
150.000,00 por investimento, limitado a 
duas ofertas por ano 

Empresários Limite de Captação  

- Isenções de arranque (Startups) 
- Não é necessário o pagamento de comissões para promotores, 
diretores ou conselhos pela oferta 
- Podem arrecadar até US$ 1.500.000 em até 12 meses 
- Pode oferecer ações, debêntures, títulos, unidades de parceria, 
notas promissórias ou outros instrumentos que não sejam títulos 
derivativos2 
- Pode oferecer para investidores de qualquer jurisdição 
- Não precisa apresentar declaração financeira 

Entre US$ 250.000,00 e US$ 1.500.000,00, 
no período de um ano 

Plataformas 

Site Observações 

 https://www.frontfundr.com/ 
Focada em Startups, incluindo as de artes e entretenimento 
 

https://www.r2-re.com/ 
Sediada em Toronto, atua com Real Estate Debt (mercado Imobiliário) e equity 

crowdfunding 

https://www.seedups.ca/ 
Atua desde a preparação da documentação para a diligência dos investidores até 
a estrutura do aumento de capital. Focada nas Startups. 

 

                                                           
1  Quadro comparativo por estado http://ncfacanada.org/equity-crowdfunding-regulations/ 
2 instrumentos financeiros cujo preço de mercado deriva do preço de mercado de um bem ou de outro instrumento financeiro 
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REINO UNIDO 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

4º 19º 4º 3º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Regulado 
FSA – Financial Services Authorithy 
FCA – Financial Conduct Authorithy 

Data 2013/14 

Prazos de 
investimento 

Áreas reguladas 
Perfil de empresas 

beneficiadas 
Sobre as Plataformas 

Anual 
Equity 

Crowdfunding e 
Lending (P2P) 

Startups Inovadoras 
Prescisam ser licenciadas ou administradas por 
empresas autorizadas e se beneficiam de subsídios 
fiscais 

Investidores Limite  Investimentos  

- Se o investidor  for considerado como “não sofisticado” seu investimento não 
pode ser superior a 10% dos seus ativos líquidos em investimentos vendidos 
através de plataformas de equity crowdfund em 12 meses 
- As regras tem como prioridade proteger o investidor de fraudes e 
comportamentos inadequados das plataformas. 
- Incentivo Fiscal para investidores em Startups (SEIS – Seed Enterprise Investment 
Scheme) 50%  e EIS (Enterprise Investment Scheme) 30% 

 Individual: US$ 3.358,00  por 
oferta ou US$ 11.194,00 no 
período de 12 meses 
 

 Empresas: US$ 5.597, por 
projeto e US$ 11.194 por ano 

Empresários Limite de Captação  

- As comunicações de oferta sofrem regulamentos afdicionias que se referem a 
linguagem e clareza da descrição do proposto e dos riscos associados 
- Ofertas pequenas têm isenções oferecidas pela União Europeia. 
- Com o Brexit, estão avaliando a permanência de regras similares 
- Deck de investimento não obrigatório para ofertas de até US$ 5.597.00, com 
menos de 150 investidores qualificados ou investimentos que não excedam US$ 
111.940,00 

US$ 5.597.000,003 

OBS:  
- A primeira plataforma de Equity Crowdfunding recebeu aprovação em 2011 
- A modalidade movimentou US$ 423 milhões em 2015 
- Os investimentos são abertos ao público em geral 
- A FCA não considerou apropriado estabelecer deveres mínimos de due diligence 4 ou divulgação de informação 
para não elevar os custos regulatórios para os participantes 

Plataformas 

Site Observações 

www.crowdcube.com Detém 48% do mercado da Grã-Bretanha 

www.seedrs.com 
Oferece um desconto de 50% nas taxas de remuneração da plataforma, por dois 
anos, para novos investidores  

www.syndicateroom.com Sem taxas para investidores e investimento mínimo de US$ 1.272,00 

 

 

                                                           
3 Valores apresentados na tabela em US$ convertidos de Euros ou Libras | Cotação 26/06/17 
4 due diligence refere-se ao processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor deverá aceitar para poder 
avaliar os riscos da transação. Normalmente são investigações voluntárias. 
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ESTADOS UNIDOS 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

3º 35º 1º 7º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 

Regulamentado 
JOBS act III (Jumpstart Our Business Startups) 
FINRA – Financial Industrial Regulatory Authority (Supervisão e registro das 
plataformas) 
SEC – Security and Exchange Commisison (Supervisiona Plataformas e Corretores) 

Data 2015 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Anual 
Equity 

Crowdfunding  
Empresas em fase 

inicial 

- Devem ser registradas 
- Devem fornecer materiais educacionais para ajudar os 
investidores a entender o tipo de investimento 
- Devem oferecer canais de comunicação que permitam 
conversas sobre as ofertas na plataforma 

Investidores Limite  Investimentos  

- Apenas corretores registrados pela SEC podem realizar 
investimentos 
- Patrimônio Líquido até US$ 107.000,00 em qualquer período do 
ano: até US$ 2.200,00 ou até 5% de sua renda anual ou patrimônio 
(o que for menor) 
- Patrimônio Líquido igual ou maior que US$ 107.000,00 em 
qualquer período do ano: até 10% da receita anual ou patrimônio 
líquido, o que for menor e não superior a US$ 107.000,00 
- Tem 48 horas antes do final do período para mudar de idéia ou 
cancelar o investimento por qualquer motivo 

- Até US$ 107.000,00 – Apresentar 
demontrações financeiras certificadas pelo 
diretor executivo da empresa 
- De US$ 107.000,01 a 535.000,00 – 
Apresentar demosntrações financeiras 
revisadas por contador público independente 
- De US$ 535.000,01 a 1,07 milhões – 
Apresentar demonstrações financeiras 
auditadas e revisadas por auditor e contador 
públicos independentes 

Empresários Limite de Captação  

- Divulgação do negócio da empresa e seu plano de negócios. 
- Material com os fatores que tornam o investimento especulativo 
ou arriscado 
- Divulgação da situação financeira da empresa 
- Nomes e cargos dos diretores e beneficiários com direito a voto e 
que tenham 20% ou mais dos valores mobiliários 
- Divulgar o preço dos valores mobiliários ou o método para 
determinar o preço 

US$ 1.07 milhão 

Plataformas 

Site Observações 

https://angel.co 
Os investidores podem se reunir em fundos de negócio liderados por investidores-anjo 
aumentando o potencial de investimento 

www.crowdfunder.com A arrecadação de fundos começa com US$ 399,00/mês 

www.wefunder.com Plataforma atua em todos os estados dos EUA 
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AUSTRÁLIA 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

9º 12º 17º 8º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 

Regulamentado  
- The Provisions of the Corporations Act   
- Australian Securities and Investments Commission (ASIC), regula e monitora 
o capitulo de crowd sourced equity funding (CSEF)  

Data 2017 

Prazos de 
investimento 

Áreas reguladas 
Perfil de empresas 

beneficiadas 
Sobre as Plataformas 

Anual 
Equity 

Crowdfunding 

Startups, 
pequenas e 

médias empresas 

- Precisam de licença de serviços financeiros 
- Verificar se as empresas que estão captando 
se enquadram nos critérios exigidos pela 
regulamentação 

Investidores Limite  Investimentos  

- Não há limite geral 
- Até US$ 10.000,00 por empresa 
-  Período de reflexão de 5 dias úteis – Prazo estipulado para 
desistir do negócio sem ônus 

Até US$ 10.000,00 por empresas ao longo de 
12 meses 

Empresários Limite de Captação  

- Restrito a empresas não-cotadas e com menos de US$ 25 milhões 
em ativos e receita anual 
- Divulgar obrigatoriamente os recursos alacançados 
- Redução de requisitos de governança corporativa para empresas 
recém-registradas ou convertidas que quiserem captar via Equity 

Crowdfunding, até alcançar US$ 1 milhão 

Até US$ 5 milhões 

OBS:  
- São poucas as empresas elegíveis a crowd sourced equity funding (CSEF)  
- O ministro para Economia Digital afirma que o modelo aprovado fortalece as proteções aos investidores, mas não 
é tão justo para startups e pequenas empresas. O enfoque do legislador era o investidor. 

Plataformas 

Site Observações 

https://equitise.com/ 
Os investimentos podem ser individuais ou em grupos de investimentos.  
Atua também com Crowdfunding 

https://www.venturecrowd.com.au/ 
A maior captação realizada de US$ 3,18 milhões5 para a startup Ingogo de 
serviços de pagamentos móveis e transporte 

https://assob.com.au Promove levantamento de capital de até US$ 5 milhões 

 

 

 

 

                                                           
5 Valor apresentado em US$ convertidos de AUD |Cotação 20/06/17 
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ITÁLIA 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

20º 42º 18º 16º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 

Regulado  
CONSOB  
Delibera nº 19520 altera o Delibera nº 18592 - Regolamento sulla 
raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line 

Data 2016 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Anual 
Equity 
Crowdfunding 

Startups  
Inovadoras 

- Necessitam licença do Banco Central da Itália 
- Monitoradas pelo CONSOB 
- Não há numero máximo de acionistas ou investidores 
- Verificar e avisar ao investidor caso o perfil de 
investimento não corresponda ao risco 

Investidores Limite  Investimentos  

- Apresentar para as plataformas informações sobre seus conhecimentos e 
experiência no campo de investimento 
- Podem ser grupos de investmento 
- Isenção para pequenos investidores de US$ 559,00 por projeto e US$ 
1.118,00/ano  
- Isenção para empresas de US$ 5.597,00 por projeto e US$ 11.194/ano 
- Divulgar suas políticas de investimento 
- Divulgar empresas que detém participações societárias 

--- 

Empresários Limite de Captação  

- Os credores não podem escolher diretamente os mutuários 
- Não há limites de numero de investidores 
- Divulgação completa sobre a empresa, inclusive contabilidade 
- Único responsável pela veracidade dos dados e informações fornecidas aos 
investidores 
- Detalhar taxas ou comissões que forem necessárias e seus respectivos cálculos. 

US$ 5.597.000,006 

OBS: 
- Estima-se que o mercado de equity crowdfunding na Itália movimentou US$ 3.419.751,00 em 2016 
- Os credores não podem escolher diretamente os mutuários 

Plataformas 

Site Observações 

Investi-re.it 
Para investimentos acima de US$ 559,00  é necessário abrir uma conta no Banco 
Popolare para fazer a transferência 

StarsUP Atua em em Equity Crowdfunding e em outras modalidades de Crowdfunding 

Crowdfundme.it Sediada em Milão, atua especificamente em Startups e MPEs Inovadoras  

 

 

 

                                                           
6 Todos os valores apresentados na tabela em US$ convertidos de Euros | Cotação 26/06/17 
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ÁUSTRIA 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

18º 16º 33º 18º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Regulamentado  
Alternativfinanzierungsgesetz – AltFG  

Data 2015 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Anual 

Crowdfunding 
e formas de 

financiamento 
alternativo 

Startups, Pequenas 
e Médias Empresas 

e Empresas de 
Pequisa Científica 

- Obrigadas a divulgar como os negócios foram 
selecionados para participar na plataforma, afim de 
minimizar o risco de financiamento do terrorismo e de 
lavagem de dinheiro 
- Obrigadas a divulgar quaisquer taxas ou remunerações 
recebidas de emissores ou investidores 

Investidores Limite  Investimentos  

- Se o investidor ganhar um salário superior a US$ 2.798,50/mês pode investir o 
dobro dos seus ganhos mensais líquidos 
- Os investimentos podem ser realizados por corretores  

Até US$ 5.597,00 por 
projeto/ano 

Empresários Limite de Captação  

- Divulgar o Deck de Investimento 7 completo Até US$ 5.597.000,008 

OBS.: 
- Início de atividades do modelo em 2013 
- Em 2015 arrecadou no país US$ 9.067.104,00  

Plataformas 

Site Observações 

Conda.eu Plataforma atua em equity e lending desde 2013. Também é ativa na Suíça e na Alemanha. 

1000×1000.at Atua com crowdfunding e equity crowdfunding, eventualmente promove ações de P2P lending. 

Greenrocket.com 
É uma plataforma focada em investimentos para empresas sustentáveis nas áreas de energia, 
meio ambiente, mobilidade e saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Deck de Investimento ou prospect é o documento que apresenta as informações, para o investidor, relativas à política de 

investimento do fundo e dos riscos envolvidos, bem como dos principais direitos e responsabilidades dos quotistas e do 
administrador. 
8 Valor apresentado em US$ convertidos de Euros |Cotação 26/06/17 
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CHINA 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

16º 45º 3º 20º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Ainda incipiente 
Reconhecida pela China Securities Regulation Commision (CSRC) 

Data 
Início das discussões: 

2014  

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

--- 
Equity 

Crowdfunding 

Pequenas e Médias 
Empresas e 

StartUps 
Devem ser inspecionadas pelas autoridades 

Investidores Limite  
Investimentos  

- Controle mínimo, maior risco 
- Dificuldade em garantir o direito de retorno 
- Informações básicas e alguns direitos de monitoramento são oferecidos 
- A prática predominante é de contratar um agenciador para o gerenciamento dos 
investimentos, com o intuito de garantir voto e direitos 
- Os investidores precisam ser registrados 
- Podem investir empresas com patrimônio liquido não inferior a US$ 1.461.134,00 
- Fundos de pensão, fundos de segurança social e programas de investimento legalmente 
estabelecido podem investir 
- Pessoas físicas cujos ativos não sejam inferiores a US$ 438.000,00 podem investir 
- Pessoas físicas cujos rendimento não seja inferior a US$ 730 milhões anuais nos últimos 3 
anos podem investir 

Valor mínimo: US$ 
146.000,009 

Empresários Limite de Captação  

- Investimentos ainda são baixos 
- Modalidade sendo utilizada para levantamento de recursos diversos 

--- 

OBS:  
- A modalidade vai se estabelecendo por meio da estrutura regulatória existente 
- Já existem plataformas e ações de equity crowdfunding, entretanto ainda estão amarradas à necessidade de 
alguns investidores credenciados 
- Os principais investidores muitas vezes são atendidos por entidades relacionadas ao fundador do portal, o que 
sucita potenciais conflitos de interesse 
- Em 2015 existiam na China 113 portais de Equity Crowndfunding, apenas 8 aprovados pela CSRC 
- Investimentos na ordem de US$ 511.000.000,00 no 2º semestre de 2015 

Plataformas 

Site Observações 

www.angelcrunch.com Fundado em 2011, em 2013 era o maior portal de Equity Crowndfunding  

www.fundator.com Atua também em outras modalidades de crowdfunding 

www.ctquan.com Sua maior arrecadação foi de US$ 4 milhões 
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IRLANDA 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

22º 14º 51º 21º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 

 Em Regulamentação 
- Companies Act   
- Directive 2003/71/EC 
- Directive 2004/39/EC  
-  Consumer Act 1995 

Data --- 

Prazos de 
investimento 

Áreas reguladas Perfil de empresas beneficiadas Sobre as Plataformas 

--- 
Equity Crowdfunding e Crowd 
Lending 

Startups e empresas de pequeno 
porte iniciantes 

--- 

Investidores Limite  Investimentos  

--- --- 

Empresários Limite de Captação  

--- --- 

OBS:  
- Na Irlanda o assunto é avaliado como complexo, pois envolve diversas leis e regulamentos tanto irlandeses quanto 
europeus 
- Existem poucas iniciativas de equity crowdfunding e também de Crowd Lending 
- Regras são guiadas pelo Markets in Financial Instruments Directive (MFID) e Payment Services Directive (PSD), 
além do Conselho Europeu e do Banco Central da Irlanda 
- O governo emitiu um relatório em que afirma que é necessário estabelecer condições para os pequenos negócios 
prosperem na economia criativa e que uma regulamentação é fundamental 
- As ofertas são isentas quando a contrapartida  total dos valores oferecidos são inferiores a US$ 111.940,00/ano10 

Plataformas 

Site Observações 

www.seedsups.com Plataforma opera também na Inglaterra e nos Estados Unidos 
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PORTUGAL 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

26º 25º 50º 24º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Regulado  
Lei nº 102/2015 
Regulação – CMVM 

Data 2015 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Anual 
Financiamento 

Coletivo 

Startups 
Inovadoras e 

pequenos negócios 

 - Adotar as medidas necessárias à prevenção de 
situaçõesde fraude 

 - Cumprir os deveres de informação, organização e 
conduta decorrentes da regulamentação aprovada 

 pela CMVM 

 - Devem ser registradas pela CMVM 

 - Não podem ter fundos ou instrumentos financeiros dos 
clientes e estão sujeitas aos demais deveres de prevenção 
de conflito de interesses 

Investidores Limite  Investimentos  

- Devolução de valores, caso não seja captado o 
montante total 
- Em caso de alterações deve ser determinado prazo 
de cancelamento dos investimentos já efetuados, 
caso haja interesse 

 - Individual: US$ 3.358,00  por oferta ou US$ 11.194,00 no 
período de 12 meses 
- Empresas: sem limite desde que atendam a pelo menos 
dois dos seguintes critérios:  

 i) Capital próprio de US$ 2.238.800,00 
ii) Ativo total de US$ 22.388.000,00 
iii) Volume de negócios líquido de US$ 44.776.000,00 

Empresários Limite de Captação  

Deve divulgar claramente: 
- A descrição da atividade e fins do financiamento a 
angariar 
- O montante e o prazo para a angariação 
- O preço dos valores e a forma de determinação 
desse preço 

- Até US$ 1.194.000,00 11 para captação aberta 
- Até US$ 5.597.000,00 se a captação for apenas com 
investidores qualificados 

Plataformas 

Nome / site Observações 

Seedrs.com Plataforma estabelecida, também, em Portugal 

- Não foram localizadas plataformas portuguesas específicas de Equity Crowdfunding 
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ISRAEL 

Posicionamento Rankings BAVConsulting 

Empreendedorismo Atração de Investimentos Poder Performance Global 

25º 69º 8º 30º 

Ambiente Regulatório 

Legislação 
Parcialmente regulado  
Israel Securities Authority (ISA) 

Data 2017 

Prazos de 
investimento 

Áreas 
reguladas 

Perfil de empresas 
beneficiadas 

Sobre as Plataformas 

Aual 
Equity 
Crowdfunding 

Startups e pequenas 
empresas 

--- 

Investidores Limite  Investimentos  

- Exceções para pequenos investimentos  
- Permite a criação de fundos de capital de risco negociáveis 
- Há a necessidade de um investidor credenciado 

US$ 255.000,00 / ano 

Empresários Limite de Captação  

- Não há mais a necessidade de Deck de Investimento aprovado pela autoridade de 
valores mobiliários para oferta de ações para mais de 35 investidores 
- Incentivo para que as empresas permaneçam em Israel 

US$ 6.000.000,00 12 

Plataformas 

Site Observações 

Ourcrowd.com 
Investimento mínimo US$ 10.000,00 – Já arrecadou mais de US$ 120 milhões na 
modalidade de equity crowdfunding e é a plataforma líder no mercado global. 

Iangels.co Investimento mínimo US$ 5.000,00 

Exitvalley .com Para empresas em fase inicial investimentos entre US$ 25.000,00 e US$ 1 milhão 
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3. Fontes de Pesquisa 

Publicações 

• UK equity-crowdfunding-uk-british-business-bank – Department for Business Innovation & Skills 

• UK equity-crowdfunding-thought-leadership-oct16 – CrowdfundingHub 

• Uk Crowdfunding Review - Financial Conduct Authorithy 

• Equity Crowdfunding: A new Model for Financing Entrepreneurship? Saul Estrin and Susanna 

Khavul 

• Crowdfunding – Securities and Exchange Comission RIN 3235-AL37 – October 30, 2015 

• Whitepaper – Equity Crowdfunding – Força Tarefa de Finanças Sociais – 2016 

• O Equity Crowdfunding e os meios alternativos de financiamento – Portugal -  Revista  Actualidade 

Jurídica Uria Menéndez / 39 – 2015 / 130 – 135 

• GEM - Global Entrepreneurship Monitor – Special Topic Report – Entrepreuneurial Finance – 

2015/2016 

• Código de Valores Mobiliários de Portugal – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

• Crowdcube Prospects – 2016 

• Doing Business In Israel – Legal and Business Guide 2015 – Nishlis Legal Marketing 

• Ireland Crowdfunding Regulations Irish Chapter – Tax & Legal Workgroup of the European 

Crowdfunding Network 

• Regulation of Crowdfunding in the UK, US and Israel: a comparative review – Butterworths Journal 

of International Banking anf Financial Law – November 2016 

• Regulation of Equity Crowdfunding in China – Can Zeng – Yong-tao CUI – ICEM 2016 

• Equity Crowdfunding: A new social innovation – A regulatory cross-nation study - – A regulatory 

cross-nation study - National Chiao Tung University, Institute of Technology Management, Hsinchu 

– Taiwan 

• Relatório Anual 2016 – Comissão de Valores Mobiliários – Brasil 

• Regulando a inovação – Guilherme Potenza 

• Regulation of Crowdfunding in Germany, the UK, Spain and Italy and the Impact of the European 
Single Market – European Crowdfunding Network 

• Edital de Audiência Pública SDM Nº 06/2016 – Comissão de Valores Mobiliários – Brasil 

• Crowdfunding´s Potential for Developing World – The World Bank – Conference Version 

• Criterios de decision para la financiación alternativa em la creacion de start-ups – Tesis Doctoral – 
Juan Antonio Sequeda Tena – Universidad de Extremadura – Dep. Economia Financiera y 
Contabilidad 

• A brief history of crowdfunding – David Freedman, Matthew Nutting  - Published by Wiley & Sons 

•  Crowdfunding: Il Finanziamento  D'impresa 2.0 – Rodolfi Michele – Universitá degli Studi di Padova 
– Corso di Laurea in Economia Internazionale – 2015 -2016 

• Público Alvo das ofertas públicas de títulos de dívida conversíveirs em participação societária 
ofertado por meio de plataformas de equity crowdfunding – Marina Medes Corrêa – Insper – 
Instituto de Ensino e Pesquisa 

• Infográfico New Zealand Equity Crowdfunding – 1st Year in review – Crowdready 

• Sustainig Momentum – the 2nd European alternative finance industry report – University of 
Cambridge – KPMG –CME Group foundation – Sept.2016 

• Crowdfunding Industry Report – Research Report – Abridged Version May 2012 

• Crowdfunding: Renovando o Financiamento à Inovação – Flavia Quieroz Lima – UNB  

• Equity Crowdfunding – Cartilhas de Capital Empreendedor – Sebrae – 2015 

• Qualificação Jurídica das Plataformas de Crowdinvesting no Brasil – Case Broota Brasil – Leiliani 
Dian Mendes – Escola de Direito - FGV – SP 

• Economia Compartilhada – Interactive Advertising Bureau Abril – 2017 
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• Crowdfunding of Small Entrepreunial Ventures – Armin Schwienbacher - Professor of Finance, 
Université de Lile Nord de France and Benjamin Larralde – Master Student at the university of 
Luxembourg Business Academy 

• Crowdfunding in Europe – Springer – FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship – Denis 
Brüntje e Oliver Gajda 

• The Crowd Data Center – Data Sample – Bespoke Crowdfunding Report for projects Worlwide – 
Sept 2016 - dec 2016  
 

Web Sites  

• http://www.ver.pt/os-mais-surpreendentes-modelos-de-negocio-sao-aqueles-em-que-o-lucro-e-o-

impacto-vivem-em-harmonia/ 

• http://www.projectfires.eu/wp-content/uploads/2016/06/D5.2-Case-Study-on-Londons-

CrowdFunding.pdf 

• http://www.goodmorningcrowdfunding.com/infographie-le-barometre-du-crowdfunding-en-

france-en-2015-02120216/ 

• http://www.techbullion.com/10-equity-crowdfunding-websites-to-watch-in-the-uk-2017/ 

• http://www.finance.gov.ie/sites/default/files/200417%20Final%20Crowdfunding%20Consultation

%20Paper.pdf 

• http://bdm.unb.br/bitstream/10483/6759/1/2013_FlaviaQueirozLima.pdf 

• https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-

finance/downloads/2016-european-alternative-finance-report-sustaining-momentum.pdf 

• http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/13/financiacion/1486982561_262897.html 

• http://revistaw.com.br/7-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-equity-crowdfunding/ 

• http://infograficos.estadao.com.br/focas-economicos-13/crowdfunding.shtml 

• https://capitalaberto.com.br/temas/captacao-de-recursos/a-maior-ameaca-da-proposta-da-cvm-

para-o-crowdfunding-de-investimento/#.WTByBOsrKHs 

• http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2016/Associacao_

Brasileira_de_Equity_Crowdfunding_06122016.pdf 

• http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20160808-1.html 

• http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0616.html 

• https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/module?gentics.am=Content&p.contentid=1000

7.163630 

• http://minasinova.com.br/5399-2/ 

• http://equity.org.br/category/noticias-sobre-equity-crowdfunding 

• https://www.broota.com.br/ 

• https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17510/Cadernos%20FGV%20DIREI

TO%20RIO%20-%20S%c3%a9rie%20Cl%c3%adnicas%20-

%20Volume%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/equitybased-

crowdfunding-in-china-beginning-with-the-first-crowdfunding-financing-

case/DFB441617948610F80B2E49D2D6BDCE6/core-reader#fn23 

• http://portal.i9magazine.pt/financiar-start-up-descubra-as-fontes-capital-os-empreendedores-

recorrem/ 

• https://medium.com/crowdfund-research 

• https://www.forbes.com/sites/wilschroter/2014/07/09/crowdfunding-around-the-

world/#25c335da2448 

• https://www.crowdfundinsider.com/ 

• http://crowdfundingnobrasil.com.br/ 
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• https://blog.hslu.ch/retailbanking/files/2014/05/Crowdfunding-Monitoring-2014-English.pdf 

• https://www.assurexglobal.com/crowdfunding-the-future-of-equity-investing/ 

• http://fintechspain.com/2017/01/24/crowdlending-crowdfunding-espana/ 

• http://crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics/ 

• https://pt.scribd.com/document/180078969/ECN-Review-of-Crowdfunding-Regulation-2013-pdf 

• https://connectamericas.com/es/content/el-crowdfunding-llega-las-pymes-de-am%C3%A9rica-

latina-y-el-caribe 

• https://www.lancetalent.com/blog/el-crowdfunding-para-pymes-y-startups/ 

• https://www.fellowfunders.es/blog/2017/03/20/el-equity-crowdfunding/ 

• http://blog.pipe.social/2017/02/14/entendendo-melhor-o-equity-crowdfunding/ 

• http://smartcrowdfunding.us/content/equity-crowdfunding 

• https://www.inc.com/ryan-feit/equity-crowdfunding-by-the-numbers.html 

• https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/OxEPR2/equity-

crowdfunding-uk-british-business-bank.pdf 

• http://www.reportlinker.com/report/search/keywords/equity%20crowdfunding 

• https://www.vcforu.com/equity-crowdfunding 

• https://pt.scribd.com/document/329242171/Equity-Crowdfunding-Paper-CrowdfundingHub-

October-2016 

• http://www.picmet.org/db/member/proceedings/2016/data/polopoly_fs/1.3251334.1472157561!

/fileserver/file/680794/filename/16A0059.pdf 

• https://jota.info/colunas/coluna-do-stocche-forbes/coluna-stocche-forbes-equity-crowdfunding-

proposta-de-regulamentacao-e-principais-desafios-29092016 

• https://loogic.com/espana-ya-tiene-su-propia-ley-para-el-equity-crowdfunding/ 

• https://loogic.com/evolucion-del-equity-crowdfunding-en-espana/ 

• https://www.sec.gov/rules/final/2015/33-9974.pdf 

• https://blog.kickante.com.br/historia-do-crowdfunding-amor-e-vanguardismo-desde-o-seculo-xvii/ 

• http://renegadeplanner.com/business-plans-2/how-to-successfully-market-your-equity-

crowdfunding-campaign-round-up-post/ 

• http://crowdfundingreport.telecomitalia.com/#5slide 

• http://www.infodev.org/infodev-files/infodev_crowdfunding_study_0.pdf 

• http://meufinanciamentocoletivo.com.br/mercado/infografico-crowdfunding-mundo/ 

• https://www.crowdfundinginternational.eu/ 

• http://www.cvm.gov.br/legislacao/inst/inst400.html 

• http://assembleadvisory.com/international-equity-crowdfunding/ 

• http://www.investorschronicle.co.uk/2013/11/14/comment/chronic-investor-blog/avoid-the-

sting-in-crowdfunding-s-tail-MGSdsjALXwlB5knUprnpoL/article.html 

• http://www.matheson.com/images/uploads/documents/Crowfunding_Regulation_Irish_chapter.P

DF 

• http://www.crowdfundinghub.eu/current-state-crowdfunding-ireland/ 

• http://www.timesofisrael.com/equity-crowdfunding-not-just-about-money-says-guru-medved/ 

• http://crowdfundingreport.telecomitalia.com/#9slide 

• https://www.google.com.br/search?q=Lawton+e+Marom&oq=Lawton+e+Marom&aqs=chrome..6

9i57j0l2.1463j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

• http://www.crowdlending.fr/le-crowdfunding-equity-mode-demploi/ 

• http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16573/Leilani%20Dian%20Mendes

_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20(06.06.2016).pdf?sequence=1 

• https://www.thebalance.com/list-of-the-best-academic-research-on-crowdfunding-985245 

• http://www.thecrowdcafe.com/the-crowdinvesting-ecosystem/ 
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• http://equity.org.br/oequitynobrasil 

• http://www.valor.com.br/financas/4278716/o-universo-bipolar-do-crowdfunding 

• http://exame.abril.com.br/pme/os-30-melhores-paises-para-empreender-brasil-em-29o/ 

• http://972vc.com/companies/ourcrowd/ 

• http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4625/documento/p01.pdf?id=5777 

• https://www.linkedin.com/pulse/crowdfunding-o-futuro-do-investimento-est%C3%A1-aqui-rita-

trabulo 

• http://www.ncfacanada.org/wp-content/uploads/2012/11/NCFA-Canada-eBrochure-v1.pdf 

• http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-

finance/downloads/2015-uk-alternative-finance-industry-report.pdf 

• http://exame.abril.com.br/blog/investidor-em-acao/regulamentacao-para-o-equity-crowdfunding/ 

• http://www.veirano.com.br/upload/content_attachments/347/Regulando_a_Inovacao_Guilherme

_Potenza_original.pdf 

• http://newsroom.howardkennedy.com/regulation-of-crowdfunding-in-the-uk-us-and-israel--a-

comparative-review/ 

• http://crowdfundcapitaladvisors.com/research/ 

• https://www.crowdrating.co.uk/relevant-independent-research/ 

• http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142003 

• http://www.huffingtonpost.com/victoria-silchenko/so-you-think-you-can-inve_b_9415392.html 

• https://eqseed.com/press/54317-startse 

• https://wefunder.com/stats 

• http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/12068605/The-15-biggest-

equity-crowdfunding-rounds-of-2015.html 

• https://www.thebalance.com/top-biggest-equity-crowdfunding-sites-985234 

• https://www.crowdfundinsider.com/the-ultimate-crowdfunding-guide/ 

• http://www.thecrowdfundingcenter.com/data/places?location=BR 

• http://www.thecrowdfundingcenter.com/data/projects 

• http://www.moneycrashers.com/equity-crowdfunding-sites-investors-entrepreneurs/ 

• https://crowdfundingpr.wordpress.com/top-100-crowdfunding-websites/top-100-equity-

crowdfunding-sites/ 

• https://medium.com/crowdfund-research/top-trends-in-equity-crowdfunding-7db76efd7cae 

• https://www.aig.co.uk/content/dam/aig/emea/united-kingdom/documents/Insights/equity-

crowdfunding-thought-leadership-oct16.pdf 

• https://www.ukcfa.org.uk/ 

• https://www.finra.org/investors/alerts/crowdfunding-and-jobs-act-what-investors-should-know 

• http://www.moneycrashers.com/equity-crowdfunding-sites-investors-entrepreneurs/ 

• http://www.consob.it/documents/46180/46181/d19520.pdf/33819fc1-4338-450e-b055-

183f089111cc 

• http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm 
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4. Anexo 

4.1. Volumes de investimento  

O movimento de investimento em inovação tem levantado grande quantidade de 
recursos e é um modelo com grande potencial de crescimento, especialmente para os 
pequenos negócios. 

De acordo com o Massolution Crowdfunding Industry Report (2015) os recursos 
levantados por ações de equity crowdfunding obtiveram crescimento na faixa de 182% 
entre 2012 a 2014, atingindo um volume de US$ 1,11 bilhões e, em 2015, chegando a 
US$ 2,56 bilhões. A tendência é de crescimento, em especial, nos países que estão 
regulamentando  esses novos modelos de financiamento e investimento. 

Indústria do Equity Crowdfunding  

2014 

América do Norte US$ 787 milhões 

Europa US$ 177 milhões 

Demais regiões US$ 36 milhões 

Volume total negociado US$ 1,1 bilhão 

 

Sobre a importância dessa economia alternativa, os diversos modelos de crowdfunding 
arrecadaram investimentos superiores a US$ 34 bilhões em 2015. 

Modelo de Crowdfunding   

2015 

Modelo Total de Investimento 

De doação ou recompensa  US$ 5,5 bilhões  

De empréstimo (Lending) US$ 25 bilhões 

Equity Crowdfunding US$ 2,5 bilhões 

 

4.2. As Plataformas 

São muitas as plataformas de equity crowdfunding. Uma das principais características 
que as diferem é que algumas são lideradas por empresários, sendo eles que 
estabelecem os termos de investimento, incluindo os valores de ação e do capital, 
enquanto outras são lideradas por investidores, que negociam termos mais benéficos 
com seu olhar próprio. 

Essa diferença tem relação direta com o risco do investimento e o risco oculto de 
diluição, minimizando a possiblidade de que haja novas ações emitidas em grande 
número, mas com direitos preferenciais a poucos investidores.   



Comparativo e Referências Internacionais 

Equity Crowdfunding 

 

 

 

Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 20 de 21 

 

As plataformas precisam se financiar e na grande maioria o que as remunera são 
percentuais pré-fixados rateados pelos investidores. 

Existem também plataformas que cobram algumas taxas para financiamento. No Brasil, 
por exemplo, a Broota cobra uma taxa de sucesso, que é um percentual sobre o lucro 
do investimento mais impostos, após um prazo pré-determinado. 

Abaixo estão listadas os 7 maiores levantamentos realizados por plataformas de Equity 

Crowdfunding para financiar suas próprias operações. 

7 maiores plataformas de Equity Crowdfunding 

2016 

Plataforma Levantamento 

Fundrise US$ 31 milhões 

Angel List US$ 24 milhões 

Circle Up  US$ 14 milhões 

Seedrs  US$ 4,33 milhões 

Funders Club US$ 6 milhões 

Rock The Post US$ 1,4 milhão 

Early Shades US$ 1,15 milhão 

 

4.3. A importância do modelo para a economia 

De acordo com a SeedChange, plataforma de investimentos norte americana, o equity 

crowdfunding deve ser visto como uma resposta à crise financeira global, já que esse 
modelo deixa claro que grande parcela dos investidores, precisa de uma gama mais 
ampla de ativos para se proteger contra as variações do mercado, que são mais 
suscetíveis à política, além de permitir que não somente investidores profissionais 
tenham essa oportunidade, trazendo ao mercado recursos de pequenos investidores.   

É importante também para que pequenas empresas possam ser percebidas como mais 
competitivas e que tanto elas quanto as startups não fiquem sujeitas apenas à oferta de 
crédito de bancos ou de empréstimos em modelos tradicionais, que por não terem 
tantas garantias, cobram juros elevados. 

Abaixo é apresentada lista com os valores captados por startups na Grã-Bretanha 2016 
e nos Estados Unidos em 2015 

Maiores investimentos - Equity Crowdfunding 

Grã-Bretanha  2016 

Produto Plataforma Valor Captado 

Just Park  
(Aluguel de espaço não usado como estacionamento) 

CrowdCube US$ 4.473.110,6213 

Chilango  
(Mexican Fast Food) 

CrowdCube US$ 4.369.878,42 

Sugru  
(Cola moldável) 

CrowdCube US$ 4.312.776,13 

Assetz Capital  
(Plataforma de Empréstimos pessoa-a-pessoa) 

Seedrs US$ 4.079.326,27 

1Rebel  
(Rede de Academias de Ginastica) 

CrowdCube US$ 3.818.700,00 

Camdem Towm Brewery (Cervejaria) CrowdCube US$ 3.501.569,70 

                                                           
13 Valores apresentados na tabela em US$ convertidos de Libras Esterlinas | Cotação 26/06/17 
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Maiores investimentos - Equity Crowdfunding 

Estados Unidos 2015 

Produto Plataforma Valor Captado 

Elio Motors 
(Veículo de 3 rodas ultra econômico)  

Start Engine 
+ de US$ 

47.000.000,00 

XTI Aircraft 
(Avião particular) 

Start Engine US$ 18.000.000,00 

WayBetter 
(Site de Dietas com metas sociais) 

SeedInvest US$ 12.000.000,00 

DSTLD (Distilled) 
(Roupas Premium a baixo custo) 

SeedInvest US$ 12.000.000,00 

Bioscience Americas 
(Centro médico) 

Crowdfunder US$ 10.000.000,00 

Sanpwire  
(Venda de Imagens) 

SeedInvest US$ 10.000.000,00 

 


