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Bem Vindo ao
de Investimento

Crowdfunding

invista no Brasil



Bem vindo
à FinCo!

Somos uma das primeiras fintechs a obter a licença
para operar plataformas eletrônicas de investimento
coletivo através do Ato Declaratório da CVM e uma
das líderes em tecnologia de captação de recursos.
Entre em contato conosco e aproveite estes novos
tempos de acesso a capital de giro e investimentos...

Com a recente regulamentação do equity
crowdfunding no Brasil a Finco decidiu entrar de
cabeça neste setor e disposta a revolucionar seu
modus operandi atual, oferecendo seus serviços e
experiência no mercado de capitais aos jovens
idealizadores do ecossistema startup nacional e aos
empresários já estabelecidos com negócios de
faturamento até 10 milhões anuais a estruturarem
suas ofertas públicas de forma profissional a fim de
aproveitar este novo mar de oportunidades de acesso
a capital que se abriu a partir da Instrução CVM 588.

#gotofinco



Os bancos tradicionais  relutam em
financiar startups vulneráveis com o
que percebem como ideias não
comprovadas. E, embora comecem a
existir no Brasil opções de
financiamento de arranque não
tradicionais, nem todas são adequadas
em todas as situações.

Traduzir um conceito inovador em um
negócio próspero é uma proposta
complicada e imprevisível. Para
empreendedores sem os recursos
necessários para financiar uma startup
ou o sonho do negócio próprio, é
essencial garantir um financiamento
adequado - muitas vezes antes que a
empresa nascente tenha qualquer
receita ou mesmo um produto
comercializável para mostrar.

Saiba mais sobre o
Financiamento Coletivo de Capital
O que é Equity Crowdfunding?

A principal diferença é que o equiity crowdfunding é um acordo de
investimento. Durante uma rodada de crowdfunding societário, a
empresa emite ações da companhia para os investidores participantes
do crowdfunding em uma base proporcional. Com menos frequência,
as empresas  em estágio inicial podem arrecadar dinheiro por meio de
uma combinação de capital (Equity) e emissão de dívida (Debt), ou
somente dívida. No entanto, os acordos de dívida são mais comuns nas
empresas em estágio posterior.

Como o crowdfunding tradicional através de plataformas como
Kickstarter e GoFundMe, o equity crowdfunding permite que
empreendedores, empresas em estágio inicial e fundos de investimento
não tradicionais (muitas vezes com exposição a imóveis) levantem
quantias substanciais de dinheiro. Cada indivíduo contribuinte dá uma
quantia relativamente pequena - normalmente pelo menos US$ 1.000,00
mas às vezes menos.

Desde a aprovação do JOBS Act que afrouxou em 2012 as restrições
federais de longa data sobre como e de quem as empresas podem
levantar recursos, o equity crowdfunding tem sido uma opção viável
para startups e pequenas empresas sediadas nos EUA. Em 2015, a
Securities and Exchange Commission (SEC) relaxou ainda mais as
regulamentações por meio de uma ampla emenda regulatória
conhecida como Regulação A+.  Esta nova medida aumentou
drasticamente a capacidade de oferta das empresas americanas em
estágio inicial e expandiu o grupo de investidores quali!cados,
trazendo efetivamente oportunidades de crowdfunding para pequenos
investidores de varejo.



Por outro lado, os acionistas em empreendimentos mal-sucedidos perdem parte ou todo o seu investimento. É um negócio de risco.

Em qualquer rodada de equity crowdfunding a avaliação da empresa (seu VALUATION) é uma função do valor em dinheiro levantado
em relação ao valor do patrimônio oferecido, independente dos fundamentos da empresa. Uma rodada de financiamento que
arrecada 1 milhão de reais em troca de 20% da contagem total de ações de uma companhia, avalia essa empresa em 5 milhões de
reais. Se a empresa cresce, a participação de cada investidor tende a se valorizar. Quando uma empresa bem-sucedida é vendida
para outra empresa ou lança um IPO (Initial Public Offering) na bolsa de valores, os acionistas podem obter um retorno substancial
de seu investimento.

Acreditem, é o início de uma verdadeira revolução para as startups brasileiras.

Cinco anos depois da nova regulamentação americana o Brasil lança finalmente o seu marco regulatório para a atividade de financiamento
coletivo operada através de plataformas eletrônicas.



O resultado é um acesso mais rápido, mais
fácil e menos dispendioso ao capital para
empresas jovens. Isso permite que os
empreendedores se concentrem menos na
conformidade regulatória e mais em colocar
seus produtos e serviços no mercado.

A recente Instrução CVM 588 e as alterações
regulamentares subsequentes removeram
muitas restrições à publicidade e facilitaram
outras regras que anteriormente, pelas regras
da ICVM 400, limitavam o acesso de pequenos
investidores a empresas em estágio inicial.
Enquanto isso, as plataformas de equity
crowdfunding, agora devidamente
regulamentadas e supervisionadas pela
autarquia, permitem que as startups se
coloquem diante de milhares de investidores
em potencial de uma só vez e simplifiquem o
processo de financiamento para investidores
interessados, dando segurança jurídica ao
processo.

MAIS ACESSO
AO CAPITAL

MAIOR RESPONSABILIDADE

A medida que as rodadas de investimento se sucedem o
atendimento aos requisitos  de compliance, disclosure e
governança corporativa, de relatórios e de auditoria podem
tornar esta atividade mais complexa e onerosa. É nesta hora
que sua startup ou EPP pode contar com nossa expertise
nesta área e ficar tranquilo. Cuidamos disso tudo para você.

O outro lado da moeda do acesso mais fácil ao capital inicial
é o aumento do número de investidores envolvidos com a
empresa, à medida que ela tenta decolar. Embora os
investidores em equity crowdfunding normalmente não
estejam envolvidos na tomada de decisões do dia-a-dia e
possam não exercer pressão sobre os líderes da empresa,
administrar muitos pequenos investidores (e não alguns
grandes acionistas) pode apresentar desafios e custos
logísticos, como a necessária contratação de um responsável
por relações com investidores ou até uma equipe de
comunicação dedicada.



Nos anos seguintes à aprovação do JOBS Act, numerosas plataformas de crowdfunding de capital - como o Wefunder e o
Localstake - surgiram para complementar um punhado de plataformas já existentes (AngelList e EquityNet são anteriores a
2012). Embora cada um opere em um modelo ligeiramente diferente, todos pretendem conectar investidores individuais e
institucionais a oportunidades de investimento anteriormente indisponíveis. Os investidores americanos geralmente precisam
se registrar, na maioria das vezes  com uma conta de mídia social, e verificar sua identidade, renda e ativos. Algumas
plataformas de equity crowdfunding como PeerRealty e CircleUp, atuam como intermediários entre investidores e empresas
ou fundos envolvidos em rodadas de captação de recursos ativas. Eles normalmente mantêm os fundos dos investidores em
custódia até que a rodada termine com sucesso, e depois transferem o capital para a empresa.

PLATAFORMAS AMERICANAS
DE EQUITY CROWDFUNDING



o público em geral. Nesse caso, os investidores fazem um compromisso não vinculante (basicamente uma indicação de interesse)
ou um compromisso vinculativo e assinado de investir dentro de um período específico do fechamento da rodada de financiamento.
As empresas, então, contatam investidores individuais fora da plataforma, aceitam fundos via cheque ou transferência eletrônica e
entregam certificados de ações (No Brasil isso é proibido!).

Outros, como o Crowdfunder e o Fundable, apenas permitem que as empresas divulguem esforços de angariação de fundos para

As plataformas de equity crowdfunding geralmente ganham a maior parte de sua receita de taxas cobradas das entidades listadas,
embora os investidores em fundos de várias empresas frequentemente tenham que pagar taxas anuais de administração. Para
aumentar a confiança dos investidores nas oportunidades de investimento disponíveis, algumas plataformas também investem seu
próprio capital em entidades listadas.

Outros ainda, como AngelList e CircleUp, operam fundos de investimento que possuem ações em várias empresas ou classes de
ativos - imóveis comerciais, por exemplo - oferecendo exposição a uma carteira inteira de ativos com um único investimento.

A FinCo auxilia você em todas estas fases!



AS PLATAFORMAS BRASILEIRAS

e distribuída exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de investimento participativo.
emissores considerados sociedades empresárias de pequeno porte (nos termos da ICVM 588)

que forneça um ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores nos termos da ICVM 588.

As plataformas eletrônicas nas quais esses valores mobiliários são distribuídos devem ser
regularmente constituídas no Brasil, além de registrada e autorizada pela CVM. As ofertas serão
realizadas exclusivamente por meio de página na internet, programa, aplicativo ou meio eletrônico

Crowdfunding de investimento, na definição da CVM  é a captação de recursos por meio de
oferta pública de distribuição de valores mobiliários dispensada de registro, realizada por

PLATAFORMAS ELETRÔNICAS DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO



www.!ncoinvest.com.br

Visite nosso website



Uma das grandes vantagens da enquanto plataforma é ser segmentada em
três segmentos diferenciados, abrangendo assim várias formas de estruturação de
captação de recursos e necessidades de públicos diferentes, cada um com suas
particularidades. Fornecemos um ambiente virtual de encontro entre investidores
e emissores nos termos da Instrução 588 para os setores imobiliário (mais
tradicional), de startups (empresas dispuptivas de tecnologia) e pequenas e
médias empresas (PME, segundo a definição da CVM).

FinCo



RESTRIÇÕES DE OFERTA

R$ 5.000.000,00

Sob as alterações regulamentares possibilitadas pelo Jobs Act e pelo Regulamento A +, as entidades elegíveis podem levantar
anos EUA até US$ 50 milhões em qualquer período de 12 meses. O Regulamento A+ criou dois níveis distintos de captação de
recursos:

Como ficou no Brasil. A ICVM 588 não fez distinção de níveis de governança entre as ofertas. Estipulou como valor máximo de
captação a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em cada exercício fiscal. A empresa pode realizar mais de uma
captação por ano, desde que o intervalo entre as rodadas seja de pelo menos 120 dias. Para os padrões brasileiros é um valor
muito bom, capaz de viabilizar inúmeros projetos.

NÍVEL 1. As empresas de nível 1 podem levantar até US$ 20 milhões em qualquer período de 12 meses. Cada empresa deve
fornecer a todos os possíveis investidores uma circular de oferta formal arquivada e revisada pela SEC e pelos reguladores
estaduais aplicáveis na jurisdição local da empresa. As ofertas de Nível 1 não estão sujeitas a requisitos de relatórios em
andamento nem a auditorias por contadores independentes. As circulares de oferta necessárias são, portanto, as fontes mais
importantes e completas de informações sobre oportunidades de Nível 1.

NÍVEL 2: as empresas de Nível 2 podem levantar até US$ 50 milhões em qualquer período de 12 meses. Assim como nas ofertas
de Nível 1, são necessárias circulares de oferta formais. As ofertas de nível 2 estão sujeitas a requisitos de relatórios contínuos:
relatórios semestrais, relatórios anuais e relatórios sobre determinados "eventos enumerados", como uma alteração no controle ou
falência. As ofertas de Nível 2 também estão sujeitas a auditoria por auditores independentes externos.



ELEGIBILIDADE DO INVESTIDOR

Antes que o JOBS Act fosse totalmente implementado, o equity crowdfunding estava limitado a investidores credenciados
(accredited investors). A SEC define investidores credenciados como indivíduos que ganham consistentemente mais de US$
200.000 por ano, casais com renda combinada consistente de mais de US$ 300.000 por ano e pessoas cujo patrimônio líquido
(excluindo a residência principal) é de pelo menos US$ 1 milhão. Os investidores acreditados ainda podem participar de rodadas
de crowdfunding com poucas restrições.

Atualmente, não há limitações quanto ao acesso de investidores não credenciados a ofertas de Nível já que podem investir o
quanto quiserem em ofertas deste Nível, embora, obviamente, devam fazer a devida diligência e não investir mais do que pode
perder.

Existem algumas limitações no acesso de investidores não credenciados a ofertas de Nível 2. Investidores não credenciados não
podem investir mais do que 10% de seu lucro líquido (individualmente ou em conjunto com um cônjuge) ou 10% de seu
patrimônio líquido (excluindo a residência principal) em ofertas de Nível 2.

Como ficou no Brasil: Segundo o Artigo quarto da ICVM 588 O montante total aplicado por investidor em valores mobiliários
ofertados com dispensa de registro nos termos desta Instrução fica limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ano-calendário,
exceto no caso de investidor líder ( nos termos do art. 2º, VI), qualificado, nos termos de regulamentação específica que dispõe
sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente; ou  cuja renda bruta anual ou
o montante de investimentos financeiros seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), hipótese na qual o limite anual de
investimento mencionado pode ser ampliado para até 10% (dez por cento) do maior destes dois valores por ano-calendário.



Se o projeto estiver
dentro do escopo
de nossa holding
a FinCo entra
junto com você!

SINDICATOS DE
INVESTIDORES

A FinCo mantém contato com vários destes Investidores Líderes e faz a
aproximação deles com a administração da empresa para futuras rodadas de
investimento.

A Instrução CVM 588 no seu Artigo 32 permitiu às plataformas admitir no seu ambiente
eletrônico o agrupamento de investidores apoiadores de um investidor líder em um
sindicato de investimento participativo para fins de participação em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários de sociedades empresárias de pequeno porte,
sendo admitido que se constitua veículo de investimento (“veículo”) para o sindicato de
investimento participativo participar em ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários realizadas com dispensa de registro nos termos desta Instrução, desde que
cada veículo fique restrito à participação em apenas uma oferta pública de valores
mobiliários distribuída nos termos desta Instrução, sendo vedada a aquisição de valores
mobiliários de emissão de mais de uma sociedade empresária de pequeno porte.

II – como interlocutor entre a sociedade empresária de pequeno porte e o sindicato de
investimento participativo, sempre de maneira alinhada com o interesse dos
investidores do sindicato.

I – junto à sociedade empresária de pequeno porte, aplicando seus conhecimentos,
experiência e rede de relacionamento visando aumentar as chances de sucesso da
sociedade, e

O investidor líder deve divulgar sua experiência prévia na liderança de rodadas de
investimento ou com a realização de investimentos pessoais em sociedades
empresárias de pequeno porte, incluindo o percentual de sua participação e os
resultados auferidos, pode ainda atuar:

Estes Sindicatos são comandados por um INVESTIDOR LÍDER e os investidores
apoiadores do Sindicato pagam a ele uma taxa de desempenho, inclusive por meio de
valores mobiliários emitidos pela própria sociedade empresária de pequeno porte
investida. É admitida a participação de investidor líder nas ofertas públicas
dispensadas de registro, com vistas a reduzir a assimetria informacional entre
emissores e investidores. O investidor líder deve apresentar sua tese de investimento
pessoal expondo as justificativas para a escolha da sociedade empresária de pequeno
porte de modo a auxiliar os investidores no processo de tomada de decisão de
investimento.



O INSTRUMENTO JURÍDICO
DA OFERTA PÚBLICA:

TÍTULO DE DÍVIDA
CONVERSÍVEL (TDC)

Solicite o nosso presentation
, e

descubra as características
únicas deste investimento
que será a estrela dos
rendimentos de 2020

Conheça o TDA FinCo

O TDC é operado através de Contrato de
Investimento Coletivo em Oferta Pública de
Emissão de Dívida Corporativa Privada por
Mútuo Oneroso com Direito de Conversibilidade,
firmado e contratado exclusivamente no ambiente
eletrônico da plataforma de Investimentos
Colaborativos regulada pela CVM



O QUE NOS MOVE

Nosso Pequeno Manifesto
Não é só dinheiro. O crowdfunding de investimento tem
uma dinâmica capaz de impulsionar a economia
nacional, independente de crises, gerar empregos, criar
uma percepção de mercado de capitais nos jovens
empreendedores brasileiros, e oferecer uma alternativa
de rendimento muito superior a renda fixa para o público
em geral. Milhares de pequenos negócios podem ser
impulsionados por esta ferramenta de financiamento
coletivo. Não somente aquela startup disruptiva que vai
virar o próximo Uber mas também aquela danceteria do
momento, onde os frequentadores habituais podem ser
também acionistas ou investidores, aquela requintada
padaria da esquina ou mercadinho que faltava no meu
bairro e que toda a comunidade local pode se mobilizar
para trazer este investimento que vai melhorar a vida de
todos. Uma pequena fábrica de sorvete do interior  ou um
prédio do Minha Casa Minha Vida além de uma miríade
de negócios unitários viabilizados que, mesmo não sendo
escaláveis ou replicáveis, não deixam de ser um bom
negócio. Esta é a força do crowdfunding e veio para ficar.

Saiba mais. Entre em contato:
E-mail: contato@!ncoinvest.com.br



Por Que Nós?



FinCo Codex

Somos eternos inovadores.
Sempre aprendendo, sempre mudando, sempre evoluindo.

Tem que valer MUITO a pena ser nosso cliente. É por isso que não é qualquer resultado que serve aos objetivos

Nós realmente acreditamos que os relacionamentos são a razão de ser dos negócios nos dias de hoje. Para
fomentar estes relacionamentos, é preciso manter contato e oferecer uma valiosa moeda de troca pelas duas
coisas mais raras hoje em dia, o tempo e o dinheiro das pessoas: PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE.

nossos clientes e gerar valor real para seus interesses.
da empresa. É por isso que nos esforçamos em produzir produtos e serviços da mais alta qualidade para

Valorizamos quem toma atitude, assume responsabilidades e conserta o que está errado antes mesmo que
alguém peça. Nosso ambiente estimula a tomada de decisões e a ação, por isso o elo de confiança e integração
com o cliente deve ser o mais estreito possível. Nos esforçamos todos os dias para ser um bom lugar para
trabalhar, onde as pessoas não anseiam pela sexta-feira e fazem o que gostam, e por isso o fazem bem feito e
com dedicação. Em nosso ambiente de trabalho cada profissional é responsável pelas próprias decisões. Não
queremos ter no time quem deixa o cérebro em casa. Trabalhamos em conjunto para atingir resultados
consistentes e duradouros, isso exige capacidade de decisão e de colaboração.

Nosso conjunto de valores corporativos é um reflexo do nosso ambiente de trabalho e da forma como queremos
orientar as decisões quando somos confrontados com alguma dúvida, adversidade ou decisão importante,
sempre ancorados no nosso Código de Conduta Ética e no Manual de Compliance (Aderência às regras).
Pretendemos fazer a diferença, entregando o melhor resultado para o cliente. Para isso é preciso evoluir
constantemente – sabendo que toda mudança causa um choque, mesmo quando é para melhor. É preciso ser
adaptável ao ritmo da evolução do mercado. Nossa premissa é fazer o que fazemos com alegria e abnegação,
afinal o trabalho ocupa uma grande parte das nossas vidas. Acreditar naquilo que se faz é fundamental, somente
desta forma é possível encontrar a satisfação profissional e ser feliz com aquilo que se realiza. Esta é a nossa
recompensa.
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Somos signatários da THE CODEX INITIATIVE© desde 2019


