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Equity crowdfunding

O que é uma plataforma de Equity Crowdfunding?

É um mecanismo de investimento online que permite que um conjunto de
investidores financie empresas em estágio inicial em troca de participação nelas.

O objetivo da Wiztartup é disponibilizar às Empresas, através de sua plataforma:
● o aparato necessário para o desenvolvimento de seus projetos;
● a potencialização da captação de recursos financeiros através de investidores
que estejam em busca de investir e participar de novos modelos de negócios.

E proporcionar aos Investidores acesso a uma gama variada de projetos de
investimento, fácil acesso às informações sobre as Empresas e instrumentos
para realizar seus investimentos.
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Diferenciais da Wiztartup
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Não há nenhuma cobrança para se tornar usuário da Plataforma e tão 
pouco para se manter como usuário. 

Não há nenhuma obrigação de investir ou de procurar captar 
investimentos. 

A partir do momento em que a Empresa iniciar a captura de 
investimentos ou, o Investidor iniciar os aportes financeiros em 
projetos, estes deverão remunerar a Plataforma de acordo com a 
Política de Prestação de Serviços.

A Wiztartup disponibilizará os documentos jurídicos relativos às 
Empresas que estejam captando investimentos por meio da Plataforma 
para a tomada de decisão pelo Investidor.



Quem pode se cadastrar
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Os Serviços da Plataforma estão disponíveis para:
● Pessoas físicas e jurídicas regularmente inscritas nos cadastros de
contribuinte e que tenham capacidade legal para contratar,

● Empresas que tenham sede no Brasil, CNPJ válido e representante maior de
18 anos.

Não poderão ser usuários da Plataforma:
● Pessoas que não tenham capacidade legal para contratar, inclusive menores
de idade.

● Pessoas inabilitadas anteriormente pela Plataforma.

● Pessoas politicamente expostas não poderão ser investidores.

São consideradas pessoas politicamente expostas todas as pessoas que se
enquadrarem no parágrafo primeiro do artigo 1º da Resolução COAF nº 29/2017.



Manual do Investidor
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Como investir?
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Aqui na Wiztartup você seleciona a empresa que cabe no seu portfolio, clica no botão
investir, escolhe o seu meio de pagamento (transferência ou boleto) e confirma o valor
total de seu investimento através de múltiplos de cotas determinadas em cada rodada.



Como funcionam as rodadas?
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Empresa

• A empresa 
emissora que faz a 
captação oferece 
parte do seu ativo 
em troca de 
financiamento 
através da 
plataforma da 
Wiztartup 

Prazo

• Cada rodada fica 
aberta e válida 
até a data final 
estipulada no 
material resumo 
de cada oferta 

Valor 

• O valor mínimo 
para investir 
depende do 
tamanho e 
objetivos de cada 
projeto. Na 
Wiztartup, a 
partir de R$ 1,000 
você já poderá ser 
um investidor 

Final

• A rodada termina 
quando o valor 
estabelecido 
atinge o alvo 
determinado. Os 
investidores 
realizam a 
transferência e 
adquirem 
contrato de 
mutuo conversível 
em participação



Cadastro e Passo a Passo
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Como fazer.....é simples!

● 1º Passo: Cadastro do Usuário
Para investir o usuário deverá realizar o cadastro informando seus dados à Plataforma
(limitado a um login por pessoa) e validá-lo através do e-mail de confirmação.

● 2º Passo: Escolha das Ofertas Públicas
A Plataforma disponibilizará ao investidor uma variedade de ofertas públicas diretas de
responsabilidade das Empresas a fim de que o investidor escolha o investimento que melhor
se adeque ao seu interesse. Após a disponibilização da Oferta Pública na plataforma, os
investidores terão até 180 dias (o prazo pode ser menor dependendo da rodada) para
manifestarem sua intenção de investir na Empresa.

● 3º Passo: Documentos necessários para o investimento
O investidor deverá baixar, imprimir, assinar e enviar à Startup os documentos necessários
para a formalização do investimento que serão disponibilizados na Plataforma, além de
quaisquer outros documentos pessoais necessários para a escrituração contábil da operação.



Cadastro e passo a passo
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Como fazer.....é simples!

● 4º Passo: Pagamento
É responsabilidade do investidor realizar o depósito referente ao investimento na conta
corrente e data indicada nos documentos da oferta.

● 5º Passo: Confirmação do Investimento
Após a confirmação da integralização do pagamento, a Empresa enviará ao investidor a via
original do Título de dívida por ele subscrito e integralizado, assinado por seus representantes
legais, com a indicação do nome do investidor adquirente individualizado, número do título,
série e emissão.

● 6º Passo: Dúvidas
Eventuais contatos (telefônicos ou via e-mail) serão feitos diretamente entre os sócios da
Empresa e o Investidor. A plataforma disponibiliza um ambiente seguro para perguntas e
respostas para cada rodada de captação onde ambos podem interagir diretamente.



Valor máximo para investimento
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Existem algumas regras estabelecidas pela CVM (instrução
normativa 588), tais como:

● O investidor qualificado não possui limite para investimentos. Se você possui mais de
R$ 1 milhão (um milhão de reais) em ativos financeiros você não possui restrições para
investir através da plataforma da Wiztartup. Precisará preencher uma declaração anual
como requerimento da CVM.

● Se você possui renda bruta ou investimentos que estejam entre R$ 100 mil e R$ 1
milhão de reais, você pode investir até 10% (do valor que for maior entre os 2 valores)
em ativos mobiliários ofertados que dispensam registro por ano calendário.

● Se você tem rendimentos de até R$ 100 mil (cem mil reais) por ano você poderá
investir no limite de 10%



Valor máximo para investimento
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Resumo

Maior valor entre seus 
investimentos e aplicações 

financeiras

Limites estabelecidos pela CVM 
para cada ano-calendário

R$ 1 milhão ou superior Sem limites

Entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão 10% do maior valor

Até R$ 100 mil 10% - R$ 100 mil reais



Valor máximo para investimento
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Precisa Declarar!

● O investidor deverá, através da Plataforma, baixar, imprimir, assinar e
enviar as seguintes Declarações antes de concluir o investimento em
conjunto com os documentos comprobatórios necessários.

► Declaração de Investidor Qualificado

► Declaração das condições para investir valores acima de R$10.000,00

► Declaração das condições para investir até R$10.000,00



Escolha da Oferta Pública
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Como fazer sua escolha

● Antes de aceitar uma oferta, leia com atenção as informações essenciais e elabore um

portfólio diversificado dos projetos desenvolvidos pelas Empresas.

● Caso necessite de aconselhamento sobre investimentos, consulte um profissional

qualificado. O investimento em startups é de médio a longo prazo, estima-se que o retorno (se

ocorrer) será de 5 a 10 anos depois do investimento, quando feito em estágio semente.

● Recomenda-se que o investidor não faça aportes muito expressivos, a fim de não

comprometer todo o seu patrimônio e que também diversifique o investimento aplicando em

vários setores, diluindo, assim, o risco. Investir em PMEs é arriscado e muitos

empreendimentos não tem sucesso.

● Além disso, como não há exigência legal, o investidor deve estar ciente de que o

empreendedor não está obrigado a realizar auditoria independente cerca das suas

demonstrações financeiras.



Direto de desistência do Investidor
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Se você não estiver seguro não precisa investir.

● Ao investidor é garantido um período de desistência de 7 (sete) dias, contados a
partir da confirmação do investimento. Durante este prazo, o investidor estará
isento de multas ou penalidades.

● Para formalizar a desistência, o investidor deve comunicar a sua decisão através
do e-mail contato@wiztartup.com.br

● Após o período de 7 (sete) dias, caso o investidor queira desistir do
investimento, será cobrada uma multa no percentual de 30% do valor da comissão
devida à Plataforma.



Manual do Empreendedor
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Cadastro inicial
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A Empresa que tiver interesse em captar investimentos
através da Plataforma, deverá:

● 1º Passo: Realizar o cadastro informando seus dados à Plataforma e validá-
lo através do e-mail de confirmação.

● 2º Passo: Encaminhar à Plataforma os documentos jurídicos relativos à
Empresa, incluindo certidões e informações de seus representantes legais.

● 3º Passo: Indicar os dados de uma única conta bancária vinculada ao seu
CNPJ para a qual serão realizadas as transferências dos aportes realizados por
investidores.



Cadastro inicial
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A Empresa que tiver interesse em captar investimentos através
da Plataforma, deverá:

● 4º Passo: Encaminhar à Plataforma a Oferta Pública de Investimento, com a
definição do valor alvo máximo proposto para captação. Também é admitida a
distribuição parcial, sendo que o valor alvo mínimo deve ser igual ou superior a
2/3 (dois terços) do alvo máximo.

● 5º Passo: Após a finalização do cadastro, aprovada a captação de
investimentos pela Plataforma, esta indicará todas as especificações da oferta,
seu valor alvo máximo de captação e o prazo que será veiculada.



Requisitos para oferta pública
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Para realizar uma Oferta Pública Direta na Plataforma a
Empresa deverá cumprir com as obrigações estabelecidas
pela CVM, bem como:

● Deverá ser empresa devidamente constituída,

● Sua receita bruta anual não poderá ultrapassar o montante de até
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) apurada no exercício social encerrado
no ano anterior à oferta e que não esteja registrada como emissor de valores
mobiliários na CVM,

● A Empresa está sujeita a um limite de captação nas ofertas públicas de
valores mobiliários, por meio de crowdfunding, de R$5.000.000,00 no mesmo
ano-calendário, respeitado o intervalo de 120 dias entre as ofertas.



Obrigação das empresas

19

A empresa precisa:

● A empresa que quer captar deverá ser assessorada por um escritório de
advocacia,

● Seus documentos deverão conter informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor em erro. Devem ser redigidos em
linguagem simples, clara e objetiva. Devem advertir os investidores para os riscos
do negócio,

● Deverá necessariamente mencionar no seu Material de Divulgação responsável
pela publicidade da Oferta Pública Direta que:

► Oferta pública direta está dispensada de registro na CVM;
► A CVM não garante a veracidade das informações registradas pelo ofertante,
nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados.



Obrigação das empresas
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O que precisa fazer.....

● A empresa deverá divulgar semestralmente à Plataforma as informações
exigidas pela CVM, e no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as seguintes
informações:

► De encerramento das atividades da Startup;

► De alteração no objetivo do plano de negócios que consta das informações
essenciais da oferta;

► De qualquer fato estipulado em cláusula contratual referente a pagamento ou
a vencimento antecipado, ou que possa acarretar o exercício de qualquer outro
direito pelos titulares dos valores mobiliários ofertados.



Vedações
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O que não pode.....

● As empresas que fazem a captação não podem dar tratamento desigual aos
investidores, fornecendo informações privilegiadas

● Os recursos captados não podem ser utilizados para:

► fusão, incorporação de ações e aquisição de participação em outras
sociedades;

► aquisição de títulos, conversíveis ou não, e valores mobiliários de emissão de
outras sociedades;

► concessão de crédito a outras sociedades.



Informações Adicionais
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Considerações
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Alguns aviso importantes....

● A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam
por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de
adequação à legislação vigente ou da qualidade da oferta.

● As sociedades empresárias de pequeno porte e as ofertas apresentadas nesta
plataforma estão automaticamente dispensadas de registro pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM

● Antes de aceitar uma oferta, leia com atenção as informações essenciais da
oferta e pondere sobre os riscos envolvidos.



Informações adicionais
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Alguns aviso importantes

● A Wiztartup não capta recursos em nome das Empresas ou de terceiros e somente
disponibiliza a sua Plataforma para que as Empresas possam captar investimento e
escolher seus futuros sócios.
● A Wiztartup não recebe, não custodia e não aplica recursos de terceiros.
● Toda transação financeira do investimento é feita utilizando meios de pagamentos
geridos de forma independente, operacionalizados de forma autônoma pelo
Investidor diretamente na conta corrente da Empresa.
● A Wiztartup não presta serviços de prospecção ou de captação de investidores e
informações acerca dos projetos oferecidos pelas Empresas.
● A Wiztartup não aconselha nem assessora os Investidores e não especula em
cenários de investimento.



Informações adicionais
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Alguns avisos importantes

● A Wiztartup não oferece quaisquer garantias sobre a validade, efetividade ou
regularidade das ofertas públicas diretas e respectivos documentos da oferta e
informações apresentadas pela Empresa.
● A Plataforma não se responsabiliza pelos conteúdos apresentados nos
documentos da oferta ou pela capacidade da Empresa em atender às necessidades
dos investidores.
● A Wiztartup não dá qualquer garantia de êxito na oferta dos títulos pela
Empresa aos Investidores.
● A Wiztartup não dá qualquer garantia de que as Empresa cumprirão com as
obrigações previstas nos documentos das ofertas ou de que os Investidores terão o
retorno esperado em seus investimentos.
● A Plataforma não se responsabiliza pelas tomadas de decisões feitas pelos seus
Usuários.



Glossário – termos técnicos
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Alguns termos muito comuns neste tipo de investimento

• Rodada semente (Seed): é a rodada de capital que vem depois dos fundadores colocarem recurso próprio 
(bootstrap) ou de amigos e familiares investirem no negócio (Friends & Family). No Brasil as empresas em geral 
levantam rodadas Semente de R$200mil a R$2milhões.

• Rodada Série A: é quando os investidores institucionais, como os fundos de Venture Capital, em geral entram no 
jogo assinando cheques por volta de R$5milhões.

• Rodadas Séries B, C, etc.: são as rodadas de investimento realizadas em estágios mais avançados de operação da 
empresa e conduzidas, em geral, por fundos de Venture Capital ou de Private Equity, mediante aportes bastante 
expressivos na empresa.

• Avaliação: A avaliação (valuation) é o termo mais importante em captações via equity. O valuation e o valor a ser 
captado são os principais fatores que determinam qual o percentual de participação na empresa que está sendo 
vendido em troca do investimento. A avaliação pode ser fixa ou variável, e neste caso, depender de uma rodada 
subsequente de investimento (saiba aqui como avaliar seu negócio).



Glossário – termos técnicos
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Alguns termos muito comuns neste tipo de investimento

• Preferência pró-rata: Garante que o investidor poderá manter sua participação na empresa em próximas rodadas, sem 
ser diluído.

• Tag along: Direito de venda conjunta garantido ao investidor. Ou seja, se os controladores da empresa venderem suas 
participações na empresa, o investidor poderá acompanhá-los.

• Drag along: Direito de venda conjunta garantido aos sócios controladores da empresa, que poderão forçar os 
investidores a acompanhá-los em uma eventual alienação de controle, por meio da venda de suas participações 
societárias sob os mesmos (ou similares) termos e condições contratados com o potencial comprador.

• Preferência de liquidez: Direito garantido ao investidor de preferência no recebimento de haveres quando da liquidação 
da sociedade, seja em decorrência de sua falência ou dissolução. A preferência será exercida sobre os demais sócios, 
que, em geral, só poderão partilhar do patrimônio social depois de os investidores receberem integralmente o valor 
original de seu investimento, com ou sem correção.

• Estrutura de investimento: O investimento é feito diretamente na startup ou por intermédio de um veículo de 
investimento (uma sociedade de propósito específico, conhecida como SPE, que recebe aportes dos investidores e 
realiza um único aporte na investida). O custo de estruturação desses veículos varia de acordo com as ofertas, e é 
apresentado com transparência nos materiais de cada oferta.



Serviço de atendimento ao consumidor
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Fale com a gente - SAC

Caso os usuários tenham qualquer dúvida, comentário, sugestão ou reclamação sobre
os serviços disponibilizados pela Plataforma, poderão entrar em contato conosco por
meio de nossos canais de atendimento:

● E-mail contato@wiztartup.com

● Via Plataforma: ?

Os usuários que desejarem cancelar seu cadastro na plataforma podem usar o
recurso de cancelamento de conta no menu “gerenciar sua conta”. Caso não consiga
realizar esta operação deverão enviar um e-mail solicitando o cancelamento.
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Comece a investir agora:

www.wiztartup.com


