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Micro poderá captar
até R$ 5 milhões
Pequena empresa poderá captar agora até
R$ 5 milhões em financiamento coletivo na internet

REGULAMENTAÇÃO

FOLHAPRESS

ACVM (Comissão
de Valores Mo-
biliários) criou
uma nova regu-

lamentação para financia-
mento coletivo pela inter-
net e passará a autorizar
captações de até R$ 5 mi-
lhões para pequenas em-
presasapartirde sites.
A definição está em ins-

truçãonormativaqueregu-
lamenta esse tipo de inves-
timento, conhecido como
equity crowdfunding. Es-
sas captações serão per-
mitidas para companhias
com faturamento de até
R$10milhõesporano.
Nos sites que viabilizam

investimentos do tipo, in-
vestidores podem ver in-
formações sobre pequenas
empresas e start-ups que
oferecem participação aci-
onária em troca de inves-
timentos feitos a partir da
rede.Emgeral, asofertas fi-
camnoarpor tempodeter-
minadoe comumametade
captaçãoparaoprojeto.
A ideia é que cada com-

panhia receba recursos de
dezenas de investidores
para obter o valor que
buscam, tornando recursos
mais acessíveis para negó-
cios iniciantes. As platafor-
mas ficam comumpercen-
tual doque é arrecadadona
rodadade investimentos.

As regras foram comemoradas pelas empresas do setor
CRÉDITO FOTO

LIMITE MAIOR
As regras definidas pela

CVM foram comemoradas
pelas empresas do setor.
Greg Kelly, cofundador da
EqSeed e um dos direto-
res da associação que reúne
empresas de equity crowd-
funding, diz que os valo-
resmáximos de faturamen-
to permitido para esse tipo
de financiamento e o li-
mite de captação defini-
dos levarão a umaexpansão
donúmerodeofertas.
Antes, as captações eram

de até R$ 2,4 milhões e só
para empresas com recei-
ta de até R$ 3,6 milhões
ao ano. A EqSeed come-
çou a fazer operações em
2016. Foram 4 no ano pas-
sado, e a companhia es-

pera realizar 12 em 2017.
Também houve uma re-
dução dos procedimentos
e autorizações necessári-
as para incluir uma ofer-
ta no ar. Para poder ofe-
recer esse tipo de investi-
mento, as plataformas em
que eles serão feitos pas-
sarão por processo de cre-
denciamentodaCVM.
Após aprovação, ficam

responsáveis por definir
quais companhias irão lis-
tar e por manter uma
comunicação completa e
neutra. Até a nova regu-
lamentação, todas as ofer-
tas eram comunicadas à
CVM, que deveria autori-
zá-las antes de irem ao ar,
o que tornava o processo
mais lento,dizKelly.
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