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Assessorado por

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão 
automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 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 julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. 
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em 
especial a seção de alertas sobre riscos.”

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE 

PEQUENO PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM E REALIZADA POR 
MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO:

ANTES DE INVESTIR, LEI ATENTAMENTE ESTE MATERIAL

ANEXO 8 ICVM 588/2017 
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Seção 1.
Informação sobre a

Sociedade Empresária
de Pequeno Porte
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a) Nome fantasia, denominação social, forma societária, sede, 
endereço de contato e o número do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas –CNPJ;

n Razão Social:

WAVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA

n Nome Fantasia:
-

n Tipo Societário: Responsabilidade Limitada
n Data de Dundação: 16/05/2012
n NIRE/Junta Comercial: 42.204.861.050
n CNPJ (MF): 15.565.869/0001-50
n Atividade Principal: (CNAE 32.50-7-03) - Fabricação de 
aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda. 

n Website: www.wavetech-st.com
n Fones (DDD): +55 (48) 3025.5858

n Endereço da Sede:
Rodovia José Carlos Daux - SC 401 - Km 01
Parque Tecnológico Alfa - Edifício Celta
Bairro João Paulo - CEP 88.030-000
Florianópolis/SC

n Endereço de Contato:

Mesmo endereço acima

b) Setor de atuação, atividades desenvolvidas e histórico da 
empresa;

Nosso CNAE principal é o de fabricação de aparelhos e utensílios 
para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral 
sob encomenda (CNAE 3250703), sendo a primeira fabricante 
nacional de aparelhos auditivos.

Sua história começa em 2006, quando Alexandre e Guillaume, 
unidos por sua formação em eletrônica, processamento de sinais e 
mecânica, idealizaram e começaram a trabalhar na criação de uma 
empresa de engenharia de aparelhos auditivos brasileira. Iniciaram 
suas linhas de pesquisas em aparelhos auditivos, juntamente com 
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  Esta iniciativa 
resultou na existência hoje de dois departamentos distintos e 
reconhecidos, de pesquisa na UFSC, sendo (eletrônicos, o LPDS, e 
mecânicos, o LVA). Ambos laboratórios publicaram mais de 30 
trabalhos, com equipes formada por mestres e doutores em temas 
como o cancelamento de eco, redução de ruído, modelagem de 
mini microfone e alto-falante tradicional e piezo e bancadas de 
ensaios.

A empresa foi oficialmente aberta em 2012 como empresa de 
engenharia de aparelho auditivo, e ainda neste período, foi uma 
das empresas de tecnologia escolhidas para fazer parte do Centro 
Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (CELTA) 
em Florianópolis-SC. Nesta fase, em que a WaveTech assumiu a 
gestão do desenvolvimento do primeiro CHIP digital de aparelho 
auditivo do Brasil, começou então a interagir com o Ministério da 
Saúde para algumas questões técnicas de saúde auditiva, 
colhendo informações e aumentando sua percepção de mercado.
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c) Número de empregados e terceirizados;

Total de 15, sendo 8 empregados próprios e 7 terceirizados

d) Patrimônio líquido e capital social;

n Capital Social Integralizado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
n Patrimônio Líquido: (- R$ 1.458.906,33) 

e) demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a 
legislação vigente;

Anexado nos documentos disponíveis da oferta na plataforma 
eletrônica de investimento coletivo

f) identicação dos principais executivos, incluindo o CPF, 
suas funções e currículos;

Guillaume François Gilbert Barrault, 
socio-administrador e CEO da WaveTech desde 2012
CPF: 010.307.849-57
www.linkedin.com/in/guillaume-barrault-b148627/

n Formação Acadêmica: 

Engenheiro Eletricista com ênfase em sistemas mecânicos pelo 
Institut Superieur d'Eletronique du Nord (ISEN/França);
Mestre em Engenharia Oceânica pela Florida Atlantic University 
(FAU/EUA), com ênfase em modelagem e desenvolvimento de um 
sonar de visão frontal e em processamento de sinais em tempo real 
para detecção de alvos subaquáticos;
Doutor em Engenharia Mecânica pela (UFSC) e Adelaide University. 
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Foco do PhD em controle ativo de vibração e radiação sonora, 
resultando em uma técnica inovadora de controle de estruturas 
complexas para dada faixa de frequência;
Pós-doutorado pelo LVA/UFSC em processamento de sinais para 
sistemas de bioengenharia, como aparelhos auditivos e implantes 
cocleares;
Pós-doutorado  no LOC/UFSC em supervisão e desenvolvimento de 
um sistema 3D sísmico para águas rasas.

n Experiências profissionais anteriores:

1999/2001 – Assistente de pesquisa (SeaTech/FAU/US)
Análise e aprimoramento de um protótipo de sonar; processamento 
de imagens acústicas; modelagem do comportamento do sonar na 
água;
Desenvolvimento e gerenciamento de experimentos marítimos para 
avaliar a performance do sonar;
2001/2000 – Engenheiro consultor em processamento de sinais e 
sistemas  (THALES AIR DEFENCE-SEGIME/Bagneux/França)
Encarregado de análise de performance (por modelagem 
numérica) através da adição de um sensor (radar milimétrico ou 
laser) a um sistema de defesa complexo chamado Crotale naval.
2002/2003 – Engenheiro de sistemas (EADS-GECI/Les 
Mureaux/França)
Transferência e integração de sistemas de modelagem (Veículo de 
Transferência Automatizado e míssil balístico M51) de estação de 
trabalho para Pcs. 
2003/2007 – Engenheiro consultor de pesquisa em processamento 
de sinais e vibração (Embraco/Florianópolis) 
Projeto e desenvolvimento de um compressor de refrigerador 
silencioso. Desenvolvimento de novo sistema de controle ativo de 
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vibração, testado em protótipos.
2007/2011 – Gerente de portfólio e analista quantitativo 
(OxAM/Oxford/UK)
Projeto de modelos de previsão financeira usando estratégias 
lineares e não-lineares. Programação de robôs para executar 
operações financeiras automaticamente em diferentes bolsas de 
valores. Aprimoramento de medidas e previsões de correlação 
para antecipação de risco/exposição. 

Alexandre André Ferreira
Sócio-administrador e CTO na WaveTech desde 2012.
CPF: 663.541.610-20
www.linkedin.com/in/alexandre-andre-ferreira/ 

n Formação Acadêmica: 

Engenheiro Eletricista com ênfase em Eletrônica pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPEL);
Mestrando em Engenharia Elétrica na área de processamento de 
sinal e imagens pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Foco em processamento de imagens de sonar com filtros 
recursivos.

n Experiências profissionais anteriores:

1995/2002 – Desenvolvedor de software autônomo (SoftPel/Pelotas)
Programação de mais de 40 softwares de banco de dados.
2003/2012 – Engenheiro líder (Acústica Amplivox/Pelotas)
Supervisor, engenheiro projetista e supervisor técnico para os 
aparelhos auditivos montados pela empresa.
Desenvolvimento de software de ajuste auditivo para 
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fonoaudiólogos.
Programação e teste de algoritmos de cancelamento de ruído.
Desenvolvimento e implementação de algoritmos de formação de 
feixe acústico.
Encarregado de grupo de pesquisa para aprimoramento de áudio 
ruidoso.
Em 2007, coordenou o projeto FINEP “Algoritmos para 
Processamento Digital de Sinais”
Desde 2010, coordena o projeto UFSC/FINEP “Desenvolvimento de 
Transdutores Piezoelétricos Aplicados a Aparelhos Auditivos”
Atualmente, coordena o desenvolvimento do primeiro chip digital 
brasileiro dedicado a aparelhos auditivos.

OUTROS EXECUTIVOS DA EQUIPE

Yuri Juppa
Coordenador de Projetos
www.linkedin.com/in/ACoAAB6zgxABwo2pp_jz5FI3j12oAwq4jb-
_oGQ/

Romano Weirich
Desenvolvedor de Hardware
www.linkedin.com/in/romanosw

João Pedro dos Reis
Desenvolvedor de Software
www.linkedin.com/in/joaopedrodosreis/

Bernardo Pereira Murta
Engenheiro de Acústica e Vibrações
www.linkedin.com/in/bemurta/
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Priscila Borges
Gerente de Produção
https://www.linkedin.com/in/priscila-borges-471a1583/

Heloísa Ávila
Gerente de Qualidade
www.linkedin.com/in/heloisa-avila-03b088b3/

g) identicação dos controladores, incluindo o CPF e os 
percentuais do capital votante e total detidos.

n Guillaume François Gilbert Barrault
CPF 010.307.849-57 (70% do capital votante)
3.500 cotas no valor de R$ 3.500,00

n Alexandre André Ferreira
CPF 663.541.610-20 (30% do capital votante)
1.500 cotas no valor de R$ 1.500,00 
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Seção 2.
Informação sobre o

Plano de Negócio
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a) o objetivo do negócio; 

O mercado nacional e mundial de aparelhos auditivos é hoje 
dominado por um reduzido grupo de empresas estrangeiras que 
possuem seus próprios chips (DSP), cápsulas, software além de 
deter o conhecimento e a propriedade intelectual dos algoritmos de 
processamento de sinais para aparelhos auditivos. 

O domínio de toda essa tecnologia faz com que o valor dos 
aparelhos auditivos seja elevado, principalmente no Brasil, nos 
demais países em desenvolvimento e nos países do chamado 
terceiro mundo, em função do pagamento de direito do uso dos 
algoritmos e pela dependência tecnológica do hardware. Os 
preços dos aparelhos auditivos são proibitivos para a população de 
baixa renda, o que gera uma demanda reprimida de milhões de 
aparelhos no Brasil e outras dezenas de milhões no mundo.  

A WaveTech pretende com a utilização de seu software nacional e 
com componentes físicos do encapsulamento desenvolvidos por 
ela própria, aliados ao processo de fabricação simplificado 
desenvolvido por sua equie de engenharia, popularizar e 
democratizar o acesso, tornando possível o fornecimento de 
aparelhos auditivos mais baratos, diminuindo a demanda reprimida 
e facilitando o acesso da população de baixa renda ao produto. 

Somos a única fabricante nacional de aparelhos auditivos e em 
breve estaremos competindo entre os melhores players do mundo.

Nossa Declaração de Propósito (The Golden Circle) está assim 
estabelecida:

n Por quê Fazemos? (WHY)

Para oferecer aos mercados  interno e externo de baixa ou média 
renda aparelhos auditivos com preços acessíveis.

n Como Fazemos? (HOW)

Com processos internos especialmente organizados e de acordo 
com as boas práticas de fabricação da ANVISA e normas ISO 
9001-2015 e 13485-2016

n O que fazemos? (WHAT)

Projetamos desenvolvemos e fabricamos aparelhos auditivos 
digitais para todos os tipos de perda auditiva  com tecnologia 
própria.

Para a consecução destes nossos objetivos contamos com alguns 
ativos valiosos, que são os principais recursos necessários para
que nossa empresa faça seu modelo de negócios funcionar, a 
saber:

i) Autorização de Fabricação Específica (Anvisa);

ii) Autorização de Comercialização dos AASI (Anvisa);

iii) Parceria para Desenvolvimento Produtivo (PDP) com MS (em 
reformulação);
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iv) Sistema de Franchising moderno formatado pela Sox Assets. 
Um sistema de franqueamento de terceira geração com todo o 
suporte que o parceiro franqueado precisa é um dos maiores ativos 
para a rápida replicação dos canais de distribuição deste negócio;

v) Moderna Linha de Produção Implantada;

vi) Departamento completo de P&D. Grupo de 15 técnicos 
graduados doutores e engenheiros atuando ativamente;

vii) Pesquisas State-of-Art em parceria com a UFSC;

viii) Tecnologia para gerar Algoritmos Próprios;

ix) Software de Adaptação WaveFIT; e

x) APP «Woalá» Simulador de Prótese Auditiva.

b) os principais produtos ou serviços oferecidos; 

A WaveTech é a primeira empresa de tecnologia brasileira e uma 
das poucas do mundo a dominar as 5 competências necessárias 
para liderar este segmento healthtech: saber fazer a matrizaria, 
dominar o hardware, o algoritmo, a montagem dos aparelhos 
e o software de adaptação. A apresentação dos produtos se dá 
através de três grandes “famílias” de aparelhos auditivos retro 
auricular além das mesmas famílias na versão intra auricular, que 
sendo elas:

n AASI RETROAURICULAR DIGITAL MAUÁ 
Nos modelos WL-4 WM-4WH-4 WP-4

n AASI RETROAURICULAR DIGITAL DUMONT
Nos modelos SL-6 SH-6SM-6 SP-6

n AASI RETROAURICULAR DIGITAL LANDELL 
Nos modelos TL-6 TH-6TM-6 TP-6

n AASI INTRAURICULAR DIGITAL MAUÁ 
Nos modelos IWM-4, IWL-4 e IWH-4;    

n AASI INTRAURICULAR DIGITAL DUMONT 
Nos modelos ISM-6 ISL-6 e ISH-6;  
  
n AASI INTRAURICULAR DIGITAL LANDELL 
Nos modelos ITM-8 ITL-8 e ITH-8;

c) o público alvo do negócio; 

A prevalência da deficiência auditiva é de 6,6% da população 
brasileiras, atingindo todas as classes sociais e pessoas de todas 
as idades. A prevalência entre o público com mais de 65 anos 
chega a Um enorme contingente de mais 25,6% desta faixa etária. 
de 13 milhões de potenciais clientes dos nossos aparelhos 
auditivos.

SOX|Funding



Informações Essenciais da Oferta  WAVETECH 12

d) a região de atuação 

Brasil e futuramente outros países

e) o propósito da oferta; 

Início da produção e distribuição em série

f) a destinação e a forma de uso dos recursos captados, 
indicando as atividades que serão realizadas nos cenários de 
captação mínima e máxima;

O valor pretendido da captação é de R$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de reais) com possibilidade de captação parcial de 2/3 da 
oferta, equivalente a R$ 3.333.000,00 (três milhões e trezentos e 
trinta e três mil reais)

Em qualquer destes dois cenários a aplicação dos recursos 
captados custearão despesas correntes da emissora destinadas à 
consecução de seu objeto social, incluindo mas não se limitando:

i) Marketing (campanha inicial) e início da distribuição/vendas das 
unidades de aparelhos auditivos da marca Wavetech.

ii) Custos de Promoção da Franquia

iii) Promoção da venda de franquias em revistas, jornais, feiras e 
eventos

iv) Promoções e Propaganda Oficial da Rede (Impressa e on-line)

v) Custos Fixos e Variáveis de Produção

vi) Custos Fixos e Variáveis Comerciais e Administrativos

vii) Custos com Produção Terceirizada

viii) Estoque-Pulmão de matérias primas e produtos acabados. 
Custos de manutenção dos estoques reguladores de segurança 

ix) Custos contínuos com P&D

g) o faturamento mensal e anual estimado para os 5 (cinco) 
anos subsequentes;

POLÍTICA DE EMISSÃO DE GUIDANCES

Com o objetivo de comunicar o mercado sobre as metas que a 
emissora espera atingir em determinado espaço de tempo, o 
Departamento de Relações com Investidores fará comunicados 
períodicos, por meio da sua página na rede mundial de 
computadores, com o fito de tornar públicas estas projeções ou 
metas ou, se assim julgar conveniente, individualmente à sua base 
de investidores através de email. Os benefícios vão desde o 
esclarecimento ao mercado das metas da companhia à redução da 
dispersão entre as projeções e as expectativas dos eventuais 
analistas.

Tais comunicados serão feitos sempre que a companhia julgar 
interessante e deverão levar em conta sua capacidade de 
efetivamente conseguir atingi-las. As projeções podem contemplar 
estimativa de vendas, abertura de novas unidades, crescimento de 
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margem, aumento da lucratividade ou outra medida que entenda 
ser relevante ao mercado. Como recoomendam os modernos 
manuais de compliance e disclosure, a divulgação de projeções e 
estimativas é facultativa. Entretanto, caso sejam divulgadas, estas 
deverão:

i) ser identificadas como dados hipotéticos que não constituem 
promessa de desempenho;

ii) ser razoáveis;

iii) vir acompanhadas de premissas relevantes, parâmetros e 
metodologia e, quando fornecidas por terceiros, da indicação das 
fontes;

iv) ser revisadas em intervalos de tempo adequados ao objeto da 
projeção, os quais nunca deverão ser superiores a um ano;

v) ser confrontadas, preferencialmente em periodicidade trimestral, 
com os resultados obtidos em cada trimestre anterior, identificando 
as razões para eventuais diferenças.

PROJEÇÕES DE FATURAMENTO ESPECIALMENTE ELABORADAS 
PARA A OFERTA (MERCADO PRIVADO):

n Receita projetada do ANO 1 (2019) e média mensal:
Mercado Privado:  R$ 3.367.875,00 (média R$  280.656,25)

Via Distribuidores:
AASI Básico:  R$ 1.332.375,00

AASI Intermediário: R$ 940.500,00
AASI Premium  R$ 555.750,00
Via Clínicas Próprias:
AASI Básico:  R$ 206.250,00
AASI Intermediário: R$ 189.000,00
AASI Premium  R$ 144.000,00

n Receita projetada do ANO 2 (2020) e média mensal:
Mercado Privado:  R$ 12.007.000,00 (média R$100.058,33)

Via Distribuidores:
AASI Básico:  R$ 4.301.000,00
AASI Intermediário: R$ 3.036.000,00
AASI Premium  R$ 1.794.000,00
Via Clínicas Próprias:
AASI Básico:  R$ 1.100.000,00
AASI Intermediário: R$ 1.008.000,00
AASI Premium  R$ 768.000,00

n Receita projetada do ANO 3 (2021) e média mensal:
Mercado Privado:  R$ 28.133.050,00 (média R$ 2.344.420,83)

Via Distribuidores:
AASI Básico:  R$ 9.153.650,00
AASI Intermediário: R$ 6.461.400,00
AASI Premium  R$ 3.818.000,00
Via Clínicas Próprias:
AASI Básico:  R$ 3.327.500,00
AASI Intermediário: R$ 3.049.200,00
AASI Premium  R$ 2.323.200,00
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n Receita projetada do ANO 4 (2022) e média mensal:
Mercado Privado:  R$ 52.955.000,00 (média R$  60.607,79)

Via Distribuidores:
AASI Básico:  R$ 13.090.000,00
AASI Intermediário: R$ 9.240.000,00
AASI Premium  R$ 5.460.000,00
Via Clínicas Próprias:
AASI Básico:  R$ 9.625.000,00
AASI Intermediário: R$ 8.820.000,00
AASI Premium  R$ 5.720.000,00

n Receita projetada do ANO 5 (2023) e média mensal:
Mercado Privado:  R$ 82.156.250,00 (média R$  60.607,79)

Via Distribuidores:
AASI Básico:  R$ 17.531.250,00
AASI Intermediário: R$ 12.375.000,00
AASI Premium  R$ 7.312.500,00
Via Clínicas Próprias:
AASI Básico:  R$ 17.187.500,00
AASI Intermediário: R$ 15.750.000,00
AASI Premium  R$ 12.000.000,00

h) existência prévia de oferta pública de valores mobiliários 

Não houveram ofertas anteriores.
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a) tipo, quantidade ofertada, preço unitário e prazo de captação 
com as respectivas datas de início e encerramento;

n Tipo: Contrato de Investimento Coletivo (CIC) 
n Quantidade: 5.000 unidades 
n Preço Unitário: R$ 1.000,00 
n Prazo de Captação: 6 meses 
n Data de Início: 15/12/2018 
n Data de Encerramento: 15/06/2019

b) valor total da oferta, indicando, se for o caso, a possibilidade 
de distribuição parcial caso seja atingido o valor mínimo de 
captação;

n Valor Total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) 
n Valor Mínimo da Captação: R$ 3.333.000,00 (três milhões e 
trezentos e trinta e três mil reais)

c) esclarecimento se o valor mobiliário ofertado: 

1. confere ao portador direito de crédito perante a sociedade 
empresária de pequeno porte e as condições de remuneração;

Não haverá crédito, mas sim um percentual de remuneração sobre 
o faturamento bruto da emissora depois de determinado prazo.
O valor a ser distribuído a cada um dos Investidores durante a 
vigência do Contrato de Investimento, a título de distribuição dos 
Resultados da Emissora, será calculado mediante a aplicação do 
Percentual de Participação nos Resultados da Emissora sobre o 
seu Lucro Presumido. Do resultado desta operação, deverá ser 
aplicado o percentual correspondente a Participação Proporcional 

do Investidor no presente Contrato, para que assim possa-se 
alcançar o montante devido a cada um dos Investidores.
Não haverá um montante mínimo para que os Resultados da 
Emissora sejam distribuídos, sendo que a primeira distribuição 
somente será calculada com base nos Resultados da Emissora 
apurados no segundo exercício fiscal posterior ao da data em que 
o Contrato de investimento tenha tido a sua vigência iniciada, e a 
partir deste momento, com periodicidade mínima anual, enquanto 
remanescer vigente o Contrato de Investimento.

2. é título representativo de dívida conversível em participação;

Sim. O Contrato de Investimento Coletivo representa uma dívida 
conversível em participação futura no capital social da emissora.

3. confere participação no capital;

Sim, confere participação no capital da empresa na ocorrência de 
qualquer dos eventos de conversão previstos na minuta do 
Contrato de Investimento Coletivo ofertado.

4. confere direito de voto e, especialmente, se há quaisquer 
restrições a este direito;

Sim, confere direito de voto sem qualquer restrição.
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5. é passível de livre cessão ou transferência, ou quais são as 
limitações a estes direitos;

As Cotas de Investimento detidas pelo Investidor são indivisíveis, 
mas não inalienáveis, podendo ser cedidas a terceiros ou a 
qualquer dos demais Investidores que integram o Contrato de 
Investimento Coletivo, seja em sua totalidade ou em montantes 
parciais, quando detida mais de uma Cota de Investimento, a 
qualquer título, de forma onerosa ou gratuita, sem que para tanto 
seja necessário qualquer tipo de anuência ou aprovação prévia da 
Emissora ou dos demais Investidores.

d) em relação ao item 3 da alínea (c) da seção 3, qual o é 
percentual correspondente ao capital da sociedade empresária 
sendo ofertado na data do início da oferta;

Será ofertado 15% (quinze por cento) do capital social da empresa.

e) em relação ao item 2 da alínea (c) da seção 3, as condições 
em que se dará a conversão e o método de avaliação da 
sociedade empresária de pequeno porte para ns de 
determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de 
participação a ser emitido por ocasião da conversão;

O valor do investimento será convertido em participação direta no 
capital social da Emissora, nos seguintes eventos: 

ii) Transformação do modelo societário atualmente adotado pela 
Emissora de sociedade limitada para sociedade por ações, 
situação em que a Cota de Investimento poderá ser convertida em 
ações preferenciais nominativas, sem valor nominal definido e sem 

direito a voto; e 

ii) Caso a Emissora receba uma oferta vinculante de investimento 
que resulte na transferência do controle das operações da empresa 
para o ofertante.

iii) Caso a Emissora receba uma oferta vinculante de fusão ou de 
aquisição integral de suas ações ou quotas representativas do 
capital social durante a vigência do Contrato de Investimento 
Coletivo.

f) em relação aos itens 2 e 3 da alínea (c) da seção 3, a eventual 
existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou 
acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de 
participação, juntamente com os principais direitos e 
obrigações advindos desse acordo, em especial no que tange a 
limitações ao direito de voto dos sócios;

Não existe acordo de acionistas em vigor e não haverá obrigação 
de adesão ao acordo de acionistas da Emissora, se vier a ter.

g) em relação ao item 2 da alínea (c) da seção 3, quais os 
diretos políticos e patrimoniais no sociedade empresária de 
pequeno porte serão conferidos pelas ações a serem entregues 
ao investidor por ocasião da conversão.

O Investidor receberá, nos eventos de conversão, ações 
preferenciais sem direito a voto.
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se houver
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a) modo de funcionamento, especicando se há a estruturação de veículo de investimento para reunir os investidores;

b) caso seja estruturado veículo de investimento, explicar as suas regras de governança;

c) caso seja estruturado veículo de investimento, prover informações sobre os instrumentos contratuais que garantam a 
participação do investidor no veículo;

d) direitos e obrigações dos investidores do sindicato de investimento participativo;

e) caso seja estruturado veículo de investimento, identicar e a qualicar o seu administrador;

f) caso seja estruturado veículo de investimento, especicar o seu custo de constituição e operação, estipulando a forma de 
pagamento destes custos ao longo da duração do veículo;

g) eventuais poderes de veto do investidor líder ou do veículo de investimento, caso este seja estruturado, em relação a 
deliberações societárias no emissor, bem como demais poderes de interferência na governança da sociedade empresária de 
pequeno porte; e

h) as seguintes informações relativas ao investidor líder:
1. identicação e qualicação, incluindo administrador e sócios, em caso de pessoa jurídica;
2. valor de aporte pretendido na oferta pública;
3. método de cálculo da taxa de desempenho (performance), se houver;
4. eventual participação no quadro administrativo do emissor após a conclusão da oferta;
5. potenciais conitos de interesse em relação à sociedade empresária de pequeno porte, incluindo valores já investidos no 
negócio;
6. quando aplicável, conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas acerca do andamento dos negócios da 
sociedade empresária de pequeno porte;
7. funções a serem desempenhadas nos termos do art. 35 da Instrução;
8. experiência que possui nos mercados de atuação da sociedade;
9. canal de comunicação entre o investidor líder e os demais investidores da oferta; e
10. os investimentos do investidor líder utilizados para comprovar a sua experiência, conforme art. 35, § 2º, listando as sociedades 
empresárias de pequeno porte nas quais já realizou investimentos, o percentual de sua participação e os resultados positivos e 
negativos já auferidos.

Nesta oferta não haverá a atuação de sindicato de investimento participativo.
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Seção 5.
Comunicação sobre a 

prestação de informações
contínuas após a oferta

a) descrever quais informações periódicas a sociedade empresária de pequeno porte se compromete a divulgar para os 
investidores por meio da plataforma, descrevendo a periodicidade e as informações que serão prestadas, como, por exemplo: 
indicadores de desempenho, informações nanceiras, desenvolvimento de novos produtos, mudanças de equipe, etc.

Para que todos os Investidores tenham conhecimento da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos 
que compõem os Fundos, a Emissora se compromete em disponibilizar semestralmente o Demonstrativo de Utilização dos Fundos 
contendo informações objetivas e de fácil visualização e compreensão, porém minimamente detalhadas, relatando fatos relevantes e o 
andamento das atividades, sempre demonstrando a obrigação de atuação transparente e dentro da ética esperada perante os 
Investidores, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis –CPC.

SOX|Funding



Seção 6.
Alertas sobre Riscos
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a) informar que há possibilidade de perda da totalidade do 
capital investido em decorrência do insucesso da sociedade 
empresária de pequeno porte;

O investimento em empresas em estágio inicial é considerado 
como de risco. Não existe uma probabilidade de acerto ou erro no 
estabelecimento de uma nova empresa. O investimento direto em 
uma startup por meio da plataforma da Emissora não garante 
qualquer retorno e a perda total ou parcial do valor investido não 
pode ser desconsiderada.

b) informar a eventual existência de outros títulos, 
instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária 
de pequeno porte que conram direitos ou privilégios 
adicionais àqueles objetos da oferta e como aqueles direitos 
podem materialmente limitar ou diluir a participação do 
investidor na sociedade;

Não há de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da 
sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou 
privilégios adicionais àqueles objetos da oferta.

c) informar a eventual existência de oferta privada que compõe 
a rodada de nanciamento, seja ela prévia ou simultânea, 
incluindo o montante da oferta privada expresso em valor 
monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado 
publicamente com dispensa de registro nos termos desta 
Instrução e, quando for o caso, esclarecer como os títulos, 
instrumentos ou valores mobiliários ofertados privadamente 
podem materialmente limitar ou diluir a participação do 
investidor;

Não há outra oferta simultânea ou prévia a esta.

d) informar o direito do investidor de desistir do investimento 
sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o 
prazo de desistência;

O investidor terá a faculdade de desistir do seu investimento até 7 
(sete) dias após realizar a sua confirmação. Para tanto basta entrar 
em contato através do e-mail disponibilizado na plataforma 
eletrônica e informar a respeito da sua decisão.

e) cienticar que não existe obrigação da sociedade empresaria 
de pequeno porte que não seja constituído como sociedade 
anônima em transformar-se neste tipo de sociedade, 
descrevendo as implicações da não transformação para o 
titular dos valores mobiliários adquiridos;

Existe a possibilidade da transformação do modelo societário 
atualmente adotado pela Emissora de sociedade limitada para 
sociedade por ações, situação em que a Participação Proporcional 
do Investidor no presente Contrato poderá ser convertida em ações 
preferenciais nominativas, sem valor nominal definido e sem direito 
a voto.

f) quando aplicável, descrever as responsabilidades advindas 
da aquisição e conversão de participação em sociedades 
empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, 
podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do 
investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial 
limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas 
trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras;
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g) informar que os valores mobiliários são emitidos de forma 
não escritural e que sua guarda será de responsabilidade do 
próprio investidor, nos casos em que prestadores de serviço de 
escrituração e custódia não tenham sido contratados;

Uma vez emitidos, os valores mobiliários não serão guardados por 
instituição custodiante, o que implica no risco de perda do Contrato 
de investimento caso este não seja devidamente armazenado pelo 
investidor. O Contrato junto a emissora ficará custodiado pela 
Plataforma de Investimento Coletivo durante todo o período de 
investimento e de acompanhamento da oferta.

h) informar da inexistência de mercado secundário 
regulamentado de negociação de valores mobiliários 
adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta 
Instrução;

Inexiste mercado secundário regulamentado de negociação de 
valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos 
termos desta Instrução.

ii) informar que a sociedade empresária de pequeno porte não é 
registrada na CVM e que pode não haver prestação de 
informações contínuas após a realização da oferta; e

As sociedades empresárias de pequeno porte e a presente oferta, 
apresentada nesta Plataforma estão automaticamente dispensadas 
de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

j) informar que há risco de descontinuidade das operações da 
plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre 
a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da 
oferta.

O Investidor não deve desconsiderar o risco de descontinuidade 
das operações desta Plataforma, o que pode afetar a obtenção de 
informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após 
a realização da oferta.

SOX|Funding



Seção 7.
Informações sobre

Conflito de Interesses

a) exposição de possíveis situações de conito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da oferta.

Não há conflito de interesses relacionados à atuação da plataforma como intermediária da oferta.
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Seção 8.
Informações sobre a remuneração da 

plataforma eletrônica de 
investimento participativo 

e os critérios utilizados 
para sua determinação
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a) valor da remuneração xa, se houver;
b) taxa de sucesso da captação do valor alvo, se houver;
c) remuneração por meio do recebimento de valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte, distribuídos ou não 
na oferta, se houver;
d) remuneração por taxa de desempenho (performance), se houver; e
e) outras formas de remuneração, se houver.

No caso não há remuneração fixa. Apenas é cobrada do empreendedor uma taxa de sucesso de 4% (quatro por cento) sobre a captação 
do valor alvo efetivamente atingido. Não há remuneração por meio do recebimento de valores mobiliários da sociedade empresária de 
pequeno porte, distribuídos ou não na oferta, também não há remuneração por taxa de desempenho (performance) ou outra forma 
alternativa de remuneração.
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Informações sobre

a tributação aplicável
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a) descrever a tributação aplicável aos investidores em caso de 
obtenção de retorno no investimento na sociedade empresária 
de pequeno porte; e

A tributação aplicável aos investidores em caso de obtenção de 
retorno no investimento na sociedade empresária de pequeno 
porte é aquela prevista no Regulamento do Imposto de Renda da 
Receita Federal para os rendimentos advindos de Contrato de 
Investimento Coletivo (Item 617), que menciona que: Não se 
sujeitam ao ganho de capital e são tributados exclusivamente na 
fonte como aplicação financeira de renda fixa, incidindo o imposto 
sobre a renda incidente na fonte sobre o valor dos rendimentos 
líquidos pagos ou creditados decorrentes da aquisição de títulos 
ou contratos de investimento coletivo, à alíquota de 20%. 

A retenção do imposto é efetuada por ocasião do pagamento dos 
rendimentos ou resgate do título ou contrato, sendo a fonte 
pagadora dos rendimentos a responsável por essa retenção. (Ato 
Declaratório Normativo Cositnº 19, de 1998)

(disponível em 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/pergunt
ao/perguntas-e-respostas-i rpf-2018-v-10.pdf)

b) caso seja estruturado veículo de investimento, descrever a 
tributação aplicável no caso de retorno no investimento 
realizado via sindicato de investimento participativo.

Não aplicável
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Seção 10.
Advertência
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A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada na plataforma estão automaticamente dispensados 
de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

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 julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas 
sobre riscos.”
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