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RESUMO 

 

Empresas em fase inicial de desenvolvimento têm dificuldades na obtenção de capital 

junto aos meios tradicionais de financiamento em razão de questões como assimetria de 

informações. A crise de 2008 tornou a oferta de crédito mais difícil, acentuando esse problema. 

Contudo, o equity crowdfunding fornece uma possível solução para esse problema. Essa forma 

alternativa de acessar o capital tem adquirido popularidade e tem sido regulamentada em 

diferentes jurisdições. Buscando facilitar o financiamento dessas empresas, a Comissão de 

Valores Mobiliários editou a Instrução CVM n. 588, regulamentando o investimento 

participativo (equity crowdfunding). Nos Estados Unidos, a edição do Jumpstart Our Business 

Startups Act, também conhecido como JOBS Act, em 2012, legalizou o crowdfunding no país, 

criando seu regime próprio para esse instrumento financeiro. A regulação do equity 

crowdfunding pelos diferentes países visa estimular a atividade empresarial das empresas em 

fase inicial de desenvolvimento e, consequentemente, estimular o crescimento econômico. 

Entretanto, o crescimento econômico não depende apenas de acesso a capital. É necessário que 

haja certa preocupação com a proteção aos investidores. A literatura do Law and Finance 

aborda essa preocupação e defende que quanto mais se protege o investidor, maior será o 

crescimento econômico. Contudo, a proteção ao investidor pode também ser um empecilho ao 

crescimento econômico em determinadas circunstâncias, em razão dos custos regulatórios 

resultantes. Portanto, a regulação do equity crowdfunding deve buscar um equilíbrio entre a 

facilitação do acesso ao capital e a proteção ao investidor.  

Palavras-chave: Equity Crowdfunding, Law and Finance, Fintech 
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ABSTRACT 

 

Early-stage companies have difficulty in obtaining financing from traditional investors 

due to issues such as information asymmetry. The financial crises of 2008 made access to 

capital more difficult, intensifying this problem. However, equity crowdfunding provides a 

potential solution for this problem. This alternative means of financing has acquired a growing 

popularity and became regulated in different countries. Aiming to facilitate access to financing 

for these companies, the Comissão de Valores Mobiliários passed the Instrução CVM n. 588, 

regulating equity crowdfunding. In the United States, the Jumpstart Our Business Startups Act, 

also known as JOBS Act, signed into law in 2012, legalized equity crowdfunding in the country, 

creating their own regime for this financial instrument. The equity crowdfunding regulation in 

the different countries aims to foster early-stage business and, consequently, stimulate 

economic growth. However, economic growth does not solely depend on access to capital. It is 

necessary to consider investor protection. The Law and Finance literature touches the subject 

and holds that more investor protections results in more economic growth. Nonetheless, 

investor protection can also be an obstacle to economic growth, due to the regulatory costs it 

creates. Therefore, equity crowdfunding regulation must seek a balance between easier access 

to capital and investor protection. 

Key words: Equity Crowdfunding, Law and Finance, Fintech 
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INTRODUÇÃO 

 

A crise financeira de 2008 teve graves consequências, dentre elas a redução da oferta de 

crédito bancário. Essa redução da oferta de crédito gerou impactos negativos no mercado, 

especialmente para as médias e pequenas empresas. Essas empresas não tinham fácil acesso a 

capital, mesmo antes da crise financeira global. Dentre os elementos que dificultavam o acesso 

ao financiamento estavam a ausência de histórico de operações e o alto risco associado à 

atividade de empresas como startups. A crise financeira agravou a situação e colocou essas 

empresas em uma situação ainda menos vantajosa, com acesso cada vez mais limitado aos 

meios tradicionais de investimento.  

Entretanto, a inovação tecnológica viabiliza mudanças. Em relação à dificuldade de 

financiamento, o surgimento de novas tecnologias viabilizou meios alternativos de obtenção de 

recursos. Uma dessas inovações é o equity crowdfunding. Uma evolução do crowdfunding, o 

equity crowdfunding surge como uma alternativa de financiamento para as empresas que 

necessitam de capital semente, o qual é investido em empresas em fase de desenvolvimento1. 

O crowdfunding é um instrumento financeiro que, por meio de uma plataforma, capta pequenas 

contribuições. O equity crowdfunding é uma modalidade de crowdfunding na qual o tomador 

emite valores mobiliários para realizar a captação dessas contribuições. É um instrumento 

financeiro recente e que permite a convergência de dois interesses antes negligenciados: o 

interesse do público para que possa investir em valores mobiliários e a busca das empresas por 

formas de financiamento menos onerosas.  

O equity crowdfunding permite que indivíduos que antes estavam excluídos do mercado 

de capitais possam agora também assumir o papel de investidores, obedecidos certos requisitos. 

Para as empresas que necessitam de capital, surge uma forma alternativa de financiamento com 

exigências menos rigorosas. Todavia, a redução de encargos regulatórios pode resultar em uma 

diminuição da proteção ao investidor. Deve se buscar um equilíbrio, portanto, entre a proteção 

ao investidor e o fomento da atividade empresarial, já que a proteção ao investidor é um dos 

objetivos das autoridades regulatórias. A corrente teórica do Law and Finance inclusive 

defende que uma maior proteção ao investidor resulta em relevantes benefícios econômicos.  

                                                 
1 O capital semente tem como foco empresas com faturamento de até R$ 5 milhões. Os valores investidos a título 

de capital sementem variam entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões no Brasil. INSTITUTO IBMEC. Capital semente 

(seed money). Disponível em: < http://ibmec.org.br/geral/capital-semente-seed-money/>. Acesso em: 13 de nov. 

2017. 

http://ibmec.org.br/geral/capital-semente-seed-money/
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Entretanto, o cenário das empresas em fase de desenvolvimento não é o mesmo que 

aquele das grandes empresas, especialmente no que diz respeito ao uso de ofertas públicas para 

captar recursos. Necessário, então, um sopesamento entre o fomento da atividade empresarial 

– no que se refere às empresas em necessidade de capital semente - e a proteção ao investidor 

ao se regular o equity crowdfunding. 

Buscando legalizar esse instrumento financeiro, iniciou-se um movimento global de 

regulamentação do equity crowdfunding para que passe pela chancela do Estado, mas que 

permaneça como opção atraente aos agentes do mercado que tradicionalmente tem mais 

dificuldade na obtenção de financiamento. Os Estados Unidos regulamentaram esse 

instrumento financeiro em 2012 por meio do Jumpstart Our Business Startups Act, enquanto 

que o Brasil o regulamentou em 2017, com a edição da Instrução Normativa n. 588 da Comissão 

de Valores Mobiliários. 

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar a estrutura desenvolvida nas regulações 

do equity crowdfunding e verificar como tem sido realizado o sopesamento entre a manutenção 

de proteção ao investidor e a elaboração de um arranjo favorável à captação de recursos pelas 

empresas em fase de desenvolvimento. Portanto, o Capítulo 1 abordará a estrutura do 

crowdfunding e suas diferentes modalidades, apontando as características do equity 

crowdfunding. O Capítulo 2 tratará do mercado no qual se insere o equity crowdfunding, a partir 

de elementos identificados como relevantes pelo autor. Dentre esses elementos estão a proteção 

ao investidor, tratada a partir da literatura do Law and Finance, os custos de transação 

envolvidos no equity crowdfunding e a relação entre títulos de crédito e valores mobiliários. O 

Capítulo 3 tratará da regulação nos Estados Unidos e no Brasil, indicando a estrutura regulatória 

adotada em cada país.  

Cabe pontuar, entretanto, que a análise feita neste trabalho é uma análise comparativa 

dos textos normativos que regulam o equity crowdfunding nos Estados Unidos e no Brasil. Não 

foi objeto da análise a apreciação de todos os desdobramentos desses textos nos seus respectivos 

contextos.  
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1 CROWDFUNDING:  

 

1.1 A ESTRUTURA DO CROWDFUNDING 

Um empreendimento necessita, dentre outras coisas, de aportes financeiros para que se 

realize. Contudo, nas fases iniciais de uma empresa, há certa dificuldade em se obter 

financiamento2. Em face a esse problema surge o crowdfunding como forma alternativa de 

captação de recursos, na qual se busca o financiamento online. Freedman e Nutting definem 

crowdfunding como um método de financiamento que, por meio de uma plataforma, capta 

pequenas contribuições.3 Outra definição é aquela proposta por Belleflamme, Lambert e 

Schwienbacher, que diz que:  

Crowdfunding envolve uma chamada aberta, principalmente por meio da Internet, 

buscando o fornecimento de recursos financeiros, seja na forma de doações, seja em 

troca de um produto futuro ou alguma forma de recompensa por apoiar as iniciativas 

em relação a um propósito específico.4 

 

A partir da definição proposta por estes dois grupos de autores, podemos identificar três 

elementos centrais à estrutura do crowdfunding: (a) o tomador de crédito; (b) a plataforma 

virtual; e (c) os investidores.  

Contudo, cabe breve explicação sobre a adoção no presente trabalho da plataforma como 

elemento central. A definição de Belleflamme, Lambert e Schweinbacher indica que a 

plataforma de crowdfunding não é o único meio pelo qual pode se realizar a coleta de 

contribuições. Apontam que “no caso do crowdfunding, o objetivo é a coleta de dinheiro para 

investimento, geralmente utilizando redes sociais online”.5 Para se encontrar um exemplo, basta 

olhar a história do financiamento coletivo6 – nomenclatura adotada no Brasil para o 

crowdfunding – no contexto nacional. Em 2009 surgiu o site Vakinha como o primeiro site, e 

                                                 
2 BERGER, Allen N.; UDELL, Gregory F. Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance. The 

Journal of Business, [S.L], v. 68, n. 3, p. 351, jul. 1995. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/2353332?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
3 FREEDMAN, David M.; NUTTING, Mathew R.. A BRIEF HISTORY OF CROWDFUNDING: INCLUDING 

REWARDS, DONATION, DEBT, AND EQUITY PLATFORMS IN THE USA, [S.L], p. 1, jan./nov. 2015. 

Disponível em: <http://freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
4 Tradução livre: “Crowdfunding involves an open call, mostly through the Internet, for the provision of financial 

resources either in form of donation or in exchange for the future product or some form of reward to support 

initiatives for specific purposes.” BELLEFLAMME, Paul; LAMBERT, Thomas; SCHWIENBACHER, Armin. 

Crowdfunding: Taping the right crowd. Journal of Business Venturing, [S.L], v. 29, n. 5, p. 8, 2013.  
5 BELLEFLAMME, LAMBERT, op. cit. p. 4. 
6 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA. Entenda o que é crowdfunding. 

Disponívelem: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-

crowdfunding,8a733374edc2f410VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 14 de nov. 2017. 
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não plataforma, com a proposta de servir como instrumento para o financiamento coletivo. 

Somente em 2011 surgiu a primeira plataforma de crowdfunding no Brasil, a Catarse.7  

Atualmente, a regulação se ocupou em conferir tratamento ao equity crowdfunding e 

abordou a questão dos intermediários. O JOBS Act, em seu Título II, dispõe sobre o instrumento 

de intermediação, indicando que pode ser plataforma ou mecanismo diverso utilizado para o 

mesmo fim. Nesse caso, a regulação confere tratamento igual à plataforma e ao mecanismo 

diverso, desde que utilizados para a finalidade de promover o equity crowdfunding. No caso do 

Tìtulo III do JOBS Act, a Regulation Crowdfunding traz um entendimento diverso. A 

Regulation Crowdfunding é um conjunto de normas editadas pela SEC regulamentando de 

forma mais detalhada o Título III do JOBS Act. A Regulation Crowdfunding conceitua 

plataforma de crowdfunding como programa ou aplicação acessível via internet por meio do 

qual se realiza de equity crowdfunding.8 Não aborda a possibilidade de haver mecanismo 

diverso da plataforma. No contexto brasileiro, a IN 588 delimitou, em seu artigo 2º, inciso II, o 

conceito de plataforma eletrônica de investimento participativo como: 

[...] pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil e registrada na CVM com 

autorização para exercer profissionalmente a atividade de distribuição de ofertas 

públicas de valores mobiliários de emissão de sociedades empresárias de pequeno 

porte, realizadas com dispensa de registro conforme esta Instrução, exclusivamente 

por meio de página na rede mundial de computadores, programa, aplicativo ou meio 

eletrônico que forneça um ambiente virtual de encontro entre investidores e emissores;  

 

Portanto, aqueles que atuarem como intermediador de equity crowdfunding no Brasil e 

não se adequarem às exigências contidas no dispositivo supracitado estarão sujeitos às 

penalidades previstas no artigo 11 da Lei n. 6.385 de 1976.9 A IN 588 inclusive determina em 

seu artigo 46, inciso I, que “a intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários dispensadas de registro nos termos desta Instrução é atividade privativa de 

plataforma eletrônica de investimento participativo registrada na CVM.” E que violação a esse 

dispositivo constitui infração grave para os efeitos do § 3º do artigo 11 da Lei n. 6.385.  

Constata-se que a regulação brasileira torna obrigatório o uso de plataforma para a 

realização do equity crowdfunding. No caso dos Estados Unidos, apesar da regulação norte-

americana permitir o uso de mecanismo diverso no Título II do JOBS Act, a Regulation 

                                                 
7 MENDES, Leilani Dian. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DAS PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING NO 

BRASIL: Um estudo de caso da plataforma online do Broota. 2016. 37 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Direito, Fgv-sp, São Paulo, 2016.  
8 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. PART 227—

REGULATION CROWDFUNDING, GENERAL RULES AND REGULATIONS, de 13 de maio de 2016. 

Disponível em:<https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/retrieveECFR?gp=mc=true&n=pt17.3.227&r=PART&ty=HTML>. Acesso em: 27 de out. de 2017. 
9 A análise da Lei n. 6.385 de 1976 contempla as alterações feitas pela Lei n. 13.506 de 13 de novembro de 2017, 

inclusive no que tange às modificações realizadas nos valores das multas.  
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Crowdfunding trata sobre plataformas de crowdfunding e não sobre mecanismos diversos. A 

literatura sobre equity crowdfunding também aborda o intermediário no crowdfunding como 

sendo a plataforma. Logo, a partir do desse contexto – no qual há centralidade da plataforma 

como intermediário -, entendeu-se que a plataforma virtual é um elemento central para o 

crowdfunding e, em particular, para o equity crowdfunding. 

O tomador de crédito é a empresa ou indivíduo que busca financiamento. Contudo, a 

estrutura do crowdfunding atrai tomadores com um perfil específico: empresas em estágio 

inicial de desenvolvimento, como startups. O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (SEBRAE) define startup como “uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda 

em fase de constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação 

e desenvolvimento de ideias inovadoras”. 10 Outras características das startups são baixos 

custos, serem altamente escaláveis, possuírem risco e serem normalmente de base 

tecnológica.11 Essas empresas costumam ter dificuldade em obter financiamento pelas vias 

tradicionais em razão de um problema de assimetria de informação e de ausência de patrimônio 

para ser oferecido em garantia.12 O alto risco relacionado às startups e à questão da assimetria 

de informações entre a empresa e os investidores resulta em uma desvantagem no momento de 

se buscar financiamento.13 Para esses tomadores de crédito, o financiamento por meio de 

crowdfunding é uma opção atraente. O crowdfunding possibilita que o projeto do tomador entre 

em contato com um público maior e mais variado, não tendo que se limitar a buscar crédito 

apenas com investidores profissionais. 

Outro elemento é a plataforma virtual, também conhecida como plataforma de 

crowdfunding, que serve como intermediário entre os tomadores de crédito e os investidores. É 

nessa plataforma que os tomadores fazem o chamado público buscando o financiamento. Do 

ponto de vista do investidor, é na plataforma de crowdfunding que ele encontrará as 

informações sobre o projeto ou empresa na qual irá possivelmente investir. É na plataforma que 

a empresa pode fornecer informações sobre sua empresa que reduzam a assimetria de 

informações entre a empresa e os potenciais investidores, atraindo, assim, o investimento 

                                                 
10 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA. O que é uma empresa startup. 

Disponível em: <https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Texto/O-que-e-uma-

empresa-startup#> Acesso em: 13 de nov. 2017. 
11 Idem. 
12 MASHBURN, David. THE ANTI–CROWD PLEASER: FIXING THE CROWDFUND ACT’S HIDDEN 

RISKS AND INADEQUATE REMEDIES. Emory Law Journal, [S.L], v. 63, n. 1, p. 140, 2013. Disponível em: 

<http://law.emory.edu/elj/content/volume-63/issue-1/comments/fixing-crowdfund-act.html>. Acesso em: 09 nov. 

2017. 
13 CARVALHO, L. F. D. et al. EQUITY-BASED CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE FOR FUNDING 

OF STARTUPS: TRENDS IN BRANZILIAN CONTEXT. Anais do III SINGEP e II S2IS, São Paulo, p. 2-3, 

nov. 2014. 
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destes. 14 A plataforma adquire remuneração através de diferentes instrumentos. Pode ela optar 

por cobrar uma taxa de administração ou por cobrar um percentual sobre o valor total que for 

captado pelo tomador de crédito. Por exemplo, a Kickstarter, plataforma de crowdfunding, 

utiliza o método de cobrar sobre o percentual do valor financiado, cobrando 5% deste valor.15 

No Brasil, as formas de remuneração da plataforma tem um rol exemplificativo na IN 588, mas 

esse tema será tratado em maior detalhe no Capítulo 3.  

A plataforma de crowdfunding também exerce controle sobre os investimentos que 

disponibiliza, sendo um controle formalístico. A plataforma não avalia o investimento em si, 

mas o cumprimento de determinadas exigências presentes na IN 588. A plataforma, nos termos 

do artigo 3º, §1º, da IN 588, é obrigada a verificar as condições determinadas no artigo 3º em 

todas as ofertas realizadas. Dentre as condições determinadas no artigo 3º estão:  

 

I – existência de valor alvo máximo de captação não superior a R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões de reais), e de prazo de captação não superior a 180 (cento e oitenta) 

dias, que devem ser definidos antes do início da oferta; 

II – a oferta deve seguir os procedimentos descritos no art. 5º desta Instrução; 

III – deve ser garantido ao investidor um período de desistência de, no mínimo, 7 

(sete) dias contados a partir da confirmação do investimento, sendo a desistência por 

parte do investidor isenta de multas ou penalidades quando solicitada antes do 

encerramento deste período; 

IV – o emissor deve ser sociedade empresária de pequeno porte nos termos desta 

Instrução; e 

V – os recursos captados pela sociedade empresária de pequeno porte não podem 

ser utilizados para: 

a) fusão, incorporação, incorporação de ações e aquisição de participação em outras 

sociedades; 

b) aquisição de títulos, conversíveis ou não, e valores mobiliários de emissão de outras 

sociedades; ou 

c) concessão de crédito a outras sociedades. (grifos do autor) 

 

Observa-se que a plataforma deve observar elementos como: o valor máximo de 

captação e o prazo para se efetuar tal captação, a observância ao procedimento do artigo 5º - 

procedimento do equity crowdfunding -, o período de desistência conferido ao investidor, se a 

empresa é sociedade empresária de pequeno porte, assim como a destinação dos recursos 

captados pelo emissor. Inclusive, o artigo 8º da IN 588 determina que a plataforma deve 

fornecer determinadas informações sobre a oferta, sob pena de incorrer em infração grave para 

os efeitos do §3º, artigo 11, da Lei n. 6.385, assim determinado pelo artigo 46 da IN 588. 

Fora isso, a plataforma também exerce controle sobre o investimento ao observar 

exigências quanto aos investidores. Nos termos do parágrafo único do artigo 4º da IN 588, a 

                                                 
14 AHLERS, et al. Signaling in Equity Crowdfunding. Entrepreneurship: Theory and Practice, [S.L], v. 39, n. 

4, p. 963, jul. 2015.  
15 FREEDMAN, NUTTING, op. cit., p. 2 
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plataforma deve tomar determinadas diligências para verificar o cumprimento dos limites 

impostos aos investidores. 

As exigências impostas à plataforma representam formas de controle que exerce sobre 

os projetos que disponibiliza. Apesar de não avaliar o conteúdo da oferta, deve analisar 

requisitos formais para que a oferta seja viável.  

Por fim, há o investidor, que é aquele que oferece seus recursos. Contudo, no 

crowdfunding, o investidor diverge daquele investidor profissional - aquele com experiência 

em atuar no mercado financeiro16 - e dos parentes e amigos, os quais usualmente compõem o 

círculo de investidores das empresas em estágios iniciais.17 No caso do crowdfunding, os 

investidores são o público em geral, incluindo pessoas que não atuam típica ou usualmente no 

mercado financeiro. Os diferentes tipos de crowdfunding, os quais serão listados a seguir, 

atendem as diferentes demandas por parte dos investidores. Há aqueles que buscam apoiar o 

projeto e apenas doam seus recursos. Outros querem o produto que a empresa busca 

desenvolver e por isso financiam o projeto. Há também investidores que querem ter participação 

na empresa.  

Conforme mencionado, há diferentes tipos de crowdfunding. Afim de delimitar a 

modalidade que será objeto da presente análise – o equity crowdfunding, cabe pontuar as 

diferenças entre as variadas formas que esse instrumento pode adotar. O crowdfunding pode ser 

separado em quatro categorias, baseado na relação entre os tomadores e os investidores18: (a) 

donation; (b) reward-based; (c) debt ou lending; (d) equity.  

O donation crowdfunding é aquele que funciona como uma doação. Os investidores 

atuam como doadores e fornecem o financiamento aos tomadores sem a expectativa de uma 

contraprestação. Eles apenas doam parte do seu patrimônio para ajudar a empresa ou projeto. 

Este tipo de crowdfunding é comumente utilizado para financiar projetos artísticos ou 

iniciativas de cunho humanitário.19 

O reward-based crowdfunding é caracterizado por haver uma contraprestação para o 

financiamento feito pelo investidor. A forma que essa contraprestação pode tomar varia, 

podendo ser algo como um agradecimento no material que acompanha o produto que o tomador 

                                                 
16 Cabe esclarecer o que o autor entende como mercado financeiro. Adotou-se um entendimento no qual mercado 

financeiro corresponde ao conjunto em que estão inseridos o mercado bancário e o mercado de capitais.  
17 BELLEFLAMME, LAMBERT, SCHWIENBACHER, op. cit., p. 31. 
18 MOLLICK, Ethan. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 

[S.L], v. 29, n. 1, p. 3, jan. 2014.  
19 Ibid. p. 3. 
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irá desenvolver20 ou a possibilidade de adquirir antecipadamente o produto, também conhecido 

como pre-ordering.  

O mecanismo de pre-ordering serve inclusive como uma forma de se realizar 

discriminação de preço. 21 Neste caso, o tomador pode discriminar entre aquele que está 

disposto a pagar antecipadamente, financiando o projeto, e aquele que será o consumidor 

tradicional, que obterá o produto quando, e se, chegar ao mercado. Esses consumidores que 

estão dispostos a investir no projeto investiriam um valor que serviria como pagamento pelo 

produto, sendo que este montante seria abaixo do valor estimado do produto no mercado. 

Contudo, esse tipo de crowdfunding funciona melhor com financiamentos menores. Isso porque 

caso se necessite de muito capital, seria necessário distorcer cada vez mais o preço para atrair 

investidores além daqueles que inicialmente estariam dispostos a pagar o valor de pre-order.22 

Ademais, dentro do modelo de reward-based crowdfunding, cabe uma subdivisão entre 

os dois modelos que têm sido adotados: os modelos de All-Or-Nothing (AON) e Keep-It-All 

(KIA). No modelo AON, o tomador define sua meta de financiamento, o valor total que busca 

financiar. Caso não seja atingida esta meta, o tomador não recebe os investimentos que já foram 

feitos e os investidores também não receberão a contraprestação pelo investimento. No modelo 

KIA, o tomador mantém o capital que já foi investido, tendo a meta sido alcançada ou não.23 O 

modelo KIA é utilizado nos casos em que o empreendedor pode realizar o seu projeto, mesmo 

que subfinanciado, adaptando-o para ser realizado em menor escala. Contudo, se o 

subfinanciamento for excessivo, não será possível tal adaptação e o produto não será entregue.24 

Isso representa um risco para os investidores, mas a opção de qual modelo será adotado é feita 

pelo emissor, restando ao investidor optar por aceitar o risco ou não. O modelo mais comum 

utilizado pelas plataformas de crowdfunding é o modelo AON.25  

No debt ou lending crowdfunding, o investimento funciona como um empréstimo e o 

investidor espera receber como remuneração um percentual sobre o capital que emprestou. 

Contudo, nos casos de microfinanciamento por meio de empréstimos o que o investidor 

realmente busca pode ser o benefício social que o projeto trará e não a remuneração por meio 

de juros sobre seu empréstimo. Em razão dessa preocupação filantrópica com o benefício social 

                                                 
20 FREEDMAN, NUTTING, op. cit., p. 3 
21 BELLEFLAMME, LAMBERT, SCHWIENBACHER, op. cit., p. 5. 
22 Idem. 
23 CUMMING, Douglas J.; LEBOEUF, Gaal; SCHWIENBACHER, Armin. Crowdfunding Models: Keep-it-All 

vs. All-or-Nothing. SSRN Electronic Journal, [S.L], p. 3 mai. 2015. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2447567>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
24 Ibid, p. 4 
25 MENDES, op. cit., p.50. 
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nos microfinanciamentos, pode se afirmar que há elementos de donation crowdfunding nessa 

categoria.26 

Por fim, na categoria do equity crowdfunding, a relação com o investidor envolve a 

oferta de valores mobiliários. Nesta categoria, o investidor financia e recebe como 

contraprestação valores mobiliários emitidos pelo empreendedor. Esse modelo também é 

chamado de profit-sharing e funciona melhor para financiamentos que buscam montantes 

maiores de capital.27 

O equity crowdfunding chama a atenção dos órgãos reguladores nas diferentes 

jurisdições em razão da relação de investimento que se aproxima daquela típica do mercado 

financeiro. Como resultado dessa preocupação, tem havido uma tendência recente de 

regulamentação dessa forma de investimento pelo mundo. Podemos citar como exemplos de 

normas regulamentadores do equity crowdfunding atinentes a essa tendência o JOBS Act nos 

Estados Unidos e a IN 588 da CVM no Brasil. O equity crowdfunding é a modalidade sobre a 

qual se deterá o presente trabalho. 

 

1.2 A DIFICULDADE DAS PEQUENAS EMPRESAS E STARTUPS EM OBTER 

FINANCIAMENTO  

O crowdfunding surge como uma solução para um problema encarado por pequenas 

empresas, startups e empreendedores: a dificuldade em obtenção de financiamento pelos meios 

tradicionais.  

Dentre os meios tradicionais de investimento estão empréstimos bancários, 

investimentos de empresas de venture capital e angel investors.28. Venture Capital é uma 

modalidade de investimento no qual o investidor aplica recursos em “empresas com expectativa 

de rápido crescimento e elevada rentabilidade”.29 No Brasil a nomenclatura adotada para 

designar o venture capital é capital de risco. O investidor de venture capital adquiri ações ou 

                                                 
26 MOLLICK, op. cit., p. 3  
27 BELLEFLAMME, LAMBERT, SCHWIENBACHER, op. cit., p. 5 
28 MASHBURN, David. THE ANTI–CROWD PLEASER: FIXING THE CROWDFUND ACT’S HIDDEN 

RISKS AND INADEQUATE REMEDIES. Emory Law Journal, [S.L], v. 63, n. 1, p. 140, 2013. Disponível em: 

<http://law.emory.edu/elj/content/volume-63/issue-1/comments/fixing-crowdfund-act.html>. Acesso em: 09 nov. 

2017; BRADFORD, Steven C. Crowdfunding and the federal securities law. Columbia Business Law Review, 

[S.L], v. 2012, n. 1, p. 5, jan. 2012. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=19161

84>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
29 INSTITUTO IBMEC. O que é venture capital. Disponível em: <http://ibmec.org.br/geral/o-que-e-venture-

capital/>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
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direitos de participação, resultando em sua participação na gestão do negócio.30 O angel 

investor, por outro lado, é aquele que efetua o investimento anjo, que é: 

 

(...) investimento efetuado por pessoas físicas (os “anjos”), com seu capital próprio, 

em empresas nascentes com alto potencial de crescimento. Os “anjos” são 

profissionais (empresários, executivos e profissionais liberais) experientes, que 

agregam valor para o empreendedor com seus conhecimentos, experiência e rede de 

relacionamentos, além dos recursos financeiros. Geralmente, eles têm uma 

participação minoritária no negócio e não têm posição executiva na empresa, mas 

apoiam o empreendedor atuando como um mentor/conselheiro.31 

 

Os volumes de aporte atribuídos à cada tipo de investidor são extraídos das práticas 

comerciais e tratados pela doutrina. O SEBRAE inclusive determina faixas nas quais se 

enquadram determinados tipos de investimento. Discrimina entre quatro níveis de investimento: 

pré-semente, capital semente, venture capital, private equity. O capital pré-semente 

corresponde à fase startup na qual são feitos aportes de até R$ 1.000.000,00 por investidores 

anjos e por meio de equity crowdfunding. O capital semente corresponde à fase de nascimento 

da empresa em que são feitos aportes de até R$ 5.000.000,00 por investidores anjos, por meio 

de equity crowdfunding e por fundos de investimento. O venture capital corresponde à fase de 

consolidação e nela são realizados aportes de até R$ 30.000.000,00 por fundos de investimento. 

Por fim, o private equity corresponde à fase de maturidade em que são feitos aportes acima de 

R$ 30.000.000,00 por fundos de investimento.32 Apesar da distinção feita pelo SEBRAE, a 

doutrina não adota necessariamente as mesmas faixas. Contudo, os valores indicados a seguir 

estão em conformidade com as faixas indicadas pelo SEBRAE. De qualquer forma, cada um 

dos meios tradicionais de obtenção de recursos elencados é obstado por problemas específicos 

quando buscados pequenas empresas ou empresas em fase de desenvolvimento. 

Os bancos avaliam o risco do empréstimo feito aos tomadores de crédito antes de 

realizar o empréstimo e financiar a empresa. Empresas que estão em seus estágios iniciais de 

desenvolvimento têm poucas informações sobre suas atividades. A ausência de informações 

que permita calcular o risco do empréstimo torna difícil a obtenção de recursos financeiros junto 

aos bancos. As pequenas empresas não qualificam para empréstimos justamente por um 

problema de assimetria de informações, pois seu pouco tempo de presença no mercado não 

                                                 
30 Idem. 

31 INSTITUTO IBMEC. Investimento anjo. Disponível em: <http://ibmec.org.br/geral/investimento-anjo-2/>. 

Acesso em: 13 nov. 2017. 
32 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA. Capital empreendedor: tipos de 

investidores. Disponível em: < https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/capital-empreendedor-

tipos-de-investidores,5040e3796beaf410VgnVCM1000004c00210aRCRD#equity-crowdfunding.>. Acesso em: 

15 de nov. 2017. 
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permite que haja um histórico de operações para ser avaliado e nem que a empresa tenha 

patrimônio suficiente para prestar garantias reais.33 A crise financeira de 2008 também tornou 

mais difícil o acesso de crédito por meio de empréstimos bancários.34 

Por outro lado, as empresas de venture capital são outra opção tradicional de 

investimento. Contudo, para as empresas de venture capital, há certas questões associadas ao 

investimento em pequenas empresas e startups que não torna essa opção atraente para esses 

investidores. Por exemplo, empresas de venture capital costumam investir entre $2 milhões e 

$10 milhões, valor que excede aquele necessário por empresas em estágios iniciais. Além disso, 

esses investidores buscam investir em empresas que já superaram a etapa inicial de startup.35  

No caso dos angel investors, ou investidores anjo, esses são fontes de investimento 

atraentes para pequenas empresas e startups, pois os investimentos tipicamente feitos por eles 

variam entre $100 mil e $2 milhões. Contudo, não são todos que estão interessados em investir 

valores inferiores à $100 mil.36 Fora isso, angel investors têm reduzido o número de 

investimentos feitos a empresas que estão na fase de capital semente,37 além de buscarem 

empresas que tem um grande potencial de crescimento e também de retorno.38 Portanto, há 

dificuldade por parte das pequenas empresas e startups em qualificar para os investimentos 

feitos por angel investors. 

Por exemplo, caso a empresa esteja buscando crowdfunding na modalidade de doação, 

não haverá retorno pecuniário para os investidores. Nesse caso, não haveria interesse do angel 

investor. Por outro lado, na modalidade de equity crowdfunding, em que o investidor recebe 

valores mobiliários como contraprestação pelo investimento, haveria o interesse do investidor 

anjo. Contudo, por ser uma empresa em fase inicial, não necessariamente haverá grande 

potencial para crescimento e para grande retorno, também criando dificuldades na obtenção do 

capital do angel investor.  

Além destes óbices, as empresas que se encontram em estágios iniciais de 

desenvolvimento terão dificuldade na obtenção de capital no mercado de capitais. Estas 

empresas não terão suas ações negociadas, a princípio, na bolsa de valores, o que impossibilita 

                                                 
33 BRADFORD, op. cit., p. 102.  
34 POPE, Nikki D. Crowdfunding Microstartups: It's Time for the Securities and Exchange Commission to 

Approve a Small Offering Exemption. University of Pennsylvania Journal of Business Law, [S.L], v. 13, n. 4, 

p. 102, ago. 2011. 
35 MASHBURN, op. cit., p. 140.  
36 BRADFORD, op. cit., p. 103.  
37 MASHBURN, op. cit., p. 140.  
38 BRADFORD, op. cit., p. 103.  
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a obtenção de financiamento pelo mercado de capitais.39 Os custos envolvidos no processo de 

listagem de uma empresa na bolsa de valores tornam essa opção indesejável para startups, 

especialmente porque essas empresas buscam captar volumes pequenos de capital.40 O valor 

que despenderiam no processo de listagem seria superior ao valor que buscam captar, tornando 

a operação indesejável. 

Essas questões tratam sobre dificuldades encaradas ao se buscar financiamento junto 

aos investidores tradicionais supracitados. Entretanto, há também uma problemática 

relacionada a localizar investidores e entrar em contato com eles. A questão sobre se fazer o 

liame entre os tomadores de crédito e os investidores envolve também uma questão geográfica. 

Há certas localidades que servem como um polo atrativo para os investidores se situarem. Um 

exemplo de uma local que concentra investidores é o Vale do Silício.41 A concentração destes 

investidores em determinadas localidades significa menores custos de transação na hora de se 

buscar financiamento. Contudo, em relação à barreira geográfica, há dois aspectos: (i) aqueles 

que não conseguem se deslocar para tais centros para buscar captar crédito com investidores e 

(ii) os encargos envolvidos em se conectar com muitos investidores em diferentes localidades 

para que contribuam pequenas somas de dinheiro. Viajar até onde estão todos os investidores 

resultaria em custos excessivos, considerando que estejam distribuídos em diferentes 

localidades.  

 

1.3 O CROWDFUNDING COMO SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA DO 

FINANCIAMENTO  

Em vista aos problemas encarados por pequenas empresas e startups, o crowdfunding, 

que é uma oferta pública ao público em geral para a captação de recursos financeiros, funciona 

como uma via alternativa de financiamento em relação aos investidores tradicionais, ou seja, 

empréstimos bancários e investimentos por empresas e investidores profissionais.42 

Um elemento chave para a superação desses obstáculos é a Internet. A Internet permite 

que os tomadores de crédito, as pequenas empresas e startups, possam se conectar com uma 

gama maior de pessoas. Essas pessoas podem conferir o perfil do projeto e as informações a ele 

relacionadas para decidir se tem interesse em investir na proposta de determinada empresa. Ao 

                                                 
39 GARTNER, William B.; FRID, Casey J.; ALEXANDER, John C. Financing the emerging firm. Small Business 

Economics, [S.L], v. 39, n. 3, p. 746, out. 2012. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s1118

7-011-9359-y>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
40 MASHBURN, op. cit., p. 141-142. 
41 BRADFORD, op. cit., p. 101.  
42 Idem. 
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optarem por investir, indivíduos que não costumam atuar no mercado financeiro estão 

disponibilizando recursos próprios para as empresas poderem realizar seus projetos.  

Mesmo que estes indivíduos invistam pequenas somas de dinheiro, ainda é possível que 

o projeto obtenha o financiamento necessário, em razão do número significativo de pessoas que 

tem acesso à possibilidade de investimento, ou seja, todos aqueles com acesso à Internet e com 

recursos próprios disponíveis para investir. Se mais investidores participarem do projeto, não 

haverá necessidade de grandes aportes feitos individualmente por cada um dos que investirem, 

já que um volume menor individualmente investido será compensado pela quantidade de 

investidores.  

Tomemos um exemplo: o caso de Maria Schneider. Maria Schneider quis produzir um 

álbum de jazz e, para financiá-lo, utilizou-se do crowdfunding, em particular o reward-based 

crowdfunding. Portanto, os investidores poderiam contribuir com diferentes montantes e, a 

depender do valor, receberiam uma recompensa diferente. Uma contribuição de $9.95 permitia 

o download do álbum quando fosse lançado em 2005. Por outro lado, uma contribuição de $250 

significava a possibilidade de download, assim como uma menção no material que acompanhou 

o álbum. Em particular, houve um indivíduo que contribuiu com $10.000,00 e foi marcado 

como produtor executivo do álbum.43 Dessa maneira segue o processo de financiamento, 

obtendo recursos de diferentes investidores, potencialmente espalhados pelo globo, até se 

alcançar o valor desejado. A campanha de Maria Schneider angariou $130.000,00 e resultou no 

álbum denominado Concert in a Garden, que inclusive ganhou um Grammy em 2005.44  

Por outro lado, há o equity crowdfinding, que é a modalidade foco deste trabalho. Neste 

caso, os investidores receberiam como contraprestação valores mobiliários emitidos pelo 

empreendedor. Um exemplo de equity crowdfunding no Brasil é caso da empresa Nosso 

Sangue. A Nosso Sangue é uma empresa que busca financiamento por meio da oferta de valores 

mobiliários. No caso, a empresa realiza atualmente campanha na plataforma de crowdfunding 

denomidada Broota. Sua proposta é oferecer 25% de participação aos investidores, o que 

equivale a R$ 800.000,00. O valor mobiliário ofertado é um título de dívida conversível com 

vencimento em 11 de outubro de 2027 e com remuneração anual de 12%. O valor unitário da 

quota é de R$ 500,00 e estão sendo oferecidas 1.600 quotas.45 De forma sucinta, esse é um 

                                                 
43 FREEDMAN, NUTTING, op. cit., p. 1. 
44 Idem. 
45 BROOTA. Nosso Sangue. Disponível em: <https://www.broota.com.br/organizacoes/nosso-

sangue/informacoes-essenciais-oferta-publica>. Acesso em: 9 de nov. 2017. 

https://www.broota.com.br/organizacoes/nosso-sangue/informacoes-essenciais-oferta-publica
https://www.broota.com.br/organizacoes/nosso-sangue/informacoes-essenciais-oferta-publica
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exemplo de uma empresa captando recursos por meio da oferta de valores mobiliários no equity 

crowdfunding, tópico que será abordado em maior detalhe no Capítulo 3.  

Por outro lado, pode ser que o valor não seja alcançado. Neste caso, o que acontece com 

o valor que já foi ofertado pelos investidores depende se foi adotado um modelo AON ou KIA 

de crowdfunding. Se for o modelo AON, caso a meta não seja alcançada, os investidores ficarão 

com seus recursos e a empresa não receberá nada. Todavia, se for o modelo KIA, apesar de não 

ter sido alcançada a meta, a empresa ficará com os valores que já foram ofertados pelos 

investidores e utilizariam o capital que conseguiram obter para desenvolver sua proposta. No 

caso do Brasil, nos termos do artigo 5º da IN 588, o modelo adotado é o modelo AON. 

Ademais, os obstáculos encarados pelas pequenas empresas e startups nas instâncias 

tradicionais de investimentos são contornados. A questão da assimetria de informações é 

mitigada pela estipulação de exigências quanto à divulgação de informações pelo emissor, 

assim como pelo uso de sindicatos de investimento. Os sindicatos de investimento são um 

coletivo de investidores no qual há um investidor líder e investidores apoiadores.46 O tema dos 

sindicatos de investimento será abordado no Capítulo 3.  

De qualquer maneira, essas medidas conferem aos investidores acesso a informações 

que permitam uma melhor avaliação sobre o investimento, apesar de não serem investidores 

profissionais. A participação em um sindicato de investimento inclusive aumenta as chances de 

sucesso do empreendimento, pois o investidor líder realiza diversas diligências para aumentar 

as chances de sucesso do investimento. O investidor líder poder diminuir a assimetria de 

informações adotando medidas como monitoramento ou, inclusive, orientar os empreendedores 

nos quais planeja investir.47  

Fora isso, o problema relativo aos valores que investidores profissionais 

tradicionalmente buscam investir, sejam empresas de venture capital, sejam angel investors, 

também é mitigado, já que no crowdfunding, os investidores podem oferecer valores de pequena 

monta, os quais são vastamente inferiores aos valores mínimos tradicionalmente adotados pelos 

investidores profissionais. Enquanto empresas de venture capital buscam investir um mínimo 

de $2 milhões, no crowdfunding pessoas podem investir valores como $9.95, como foi o caso 

no crowdfunding realizado por Maria Schneider para financiar seu álbum de jazz.48 O limite 

                                                 
46 AGRAWAL, et al. Are Syndicates the Killer App of Equity Crowdfunding? California Management Review, 

[S.L], v. 58, n. 2, p. 112, fev. 2016.  
47 CATALINI, Christian; FAZIO, Catherine; MURRAY, Fiona. Can Equity Crowdfunding Democratize Access 

to Capital and Investment Opportunities? MIT Innovation Initiative Lab for Innovation Science and Policy 

Report, 2016, p. 9 [S.L], jan. 2012. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=27805

51>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
48 Ibid, p. 1. 
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máximo no Brasil do investidor não qualificado – excluindo -se os investidores não qualificados 

cuja renda bruta anual ou o montante de investimentos financeiros seja superior a R$100.000,00 

- é de R$10.000,00, nos termos do artigo 4º, caput, da IN 588. As características do modelo de 

equity crowdfunding estabelecidas na IN 588 serão examinadas mais adiante, no Capítulo 3.  

É justamente essa possibilidade de investir pequenos valores que torna essa forma de 

investimento atraente para o público em geral, especificamente indivíduos que não são agentes 

tradicionais do mercado de capitais e que não tem acesso a valores muito altos de capital para 

investir. Outra vantagem do crowdfunding é a possibilidade de captação de crédito junto a um 

número maior de investidores de forma menos onerosa, o que reduz os custos do emissor. Dessa 

forma, o processo para captação de recursos por pequenas empresas e startups é facilitado, 

fomentando-se a atividade empresarial. 

Contudo, dentre as diferentes modalidades de crowdfunding, a que traz preocupação 

para as autoridades reguladoras é o equity crowdfunding, pois oferece aos investidores valores 

mobiliários, trazendo riscos aos investidores. Logo, há uma preocupação com mecanismos de 

proteção aos investidores. 

O capítulo seguinte tratará da questão da proteção ao investidor e sobre outros aspectos 

– custos de transação e a relação entre títulos de crédito e valores mobiliários - considerados 

relevantes pelo autor no que se refere ao mercado no qual o equity crowdfunding se insere. 
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2 O EQUITY CROWDFUNDING NO CONTEXTO DO MERCADO DE CAPITAIS 

O equity crowdfunding cria oportunidades para tomadores de crédito que antes 

encontravam maiores obstáculos para obter financiamento pelos meios tradicionais. Contudo, 

o financiamento obtido a partir dessa modalidade de crowdfunding deve ser regulado tendo-se 

em mente a assimetria informacional, a maior vulnerabilidade dos investidores - que não são 

investidores profissionais - e a emissão de valores mobiliários. 

Esses aspectos geram repercussões no mercado de capitais e pode resultar em um maior 

ou menor estímulo aos investidores para que forneçam seus recursos aos tomadores de crédito. 

A regulação do equity crowdfunding deve considerar o contexto das empresas que necessitam 

de sua utilização assim como o perfil dos diferentes tipos de investidores que o utilizarão. 

Conquanto uma regulação mais simplificada reduz custos, deve se balancear essa simplificação 

com a proteção ao investidor, de forma a não deixa-lo desguarnecido. Esse sopesamento é 

relevante, pois os investidores são, afinal, pessoas e “as pessoas nem sempre sabem o que é 

bom para elas e nem sempre escolhem o que realmente querem, motivo pelo qual decisões 

disfuncionais são comuns”.49 No caso do equity crowdfunding a situação se torna mais gravosa, 

pois os investidores podem ser quaisquer pessoas, inclusive aquelas sem qualquer contato 

anterior com valores mobiliários.  

Em seu discurso ao sancionar o JOBS Act, lei que legalizou o equity crowdfunding nos 

Estados Unidos, o Presidente Barack Obama disse: 

E para as startups e pequenas empresas, essa lei é um potencial divisor de aguas.  

Agora, vocês podem apenas se voltar para um grupo limitado de investidores – 

incluindo bancos e indivíduos abastados -  para obter financiamento. Leis que são de 

oito décadas atrás tornam impossível para outros investirem. Mas muito mudou nos 

últimos 80 anos, e é hora de nossas leis mudarem também. Por causa dessa lei, 

startups e pequenas empresas agora poderão ter acesso a um novo e maior 

conjunto de investidores – a saber, o povo americano. Pela primeira vez, 

americanos comuns poderão ir online e investir em empreendedores nos quais 

eles acreditam.  

Claro, para garantir que não seja tirado proveito dos americanos, o site onde as 

pessoas irão financiar todas essas startups e pequenas empresas estará sujeito a 

rigorosa supervisão. A SEC terá um papel importante na implementação dessa lei. E 

eu orientei minha administração para estarem atentos conforme essa lei entre em 

vigência e para me fornecerem atualizações periódicas.
50

 (grifo do autor) 

                                                 
49 FRAZÃO, Ana. Direito da concorrência: Pressupostos e perspectivas. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 95. 
50 Tradução livre: “And for start-ups and small businesses, this bill is a potential game changer. Right now, you 

can only turn to a limited group of investors -- including banks and wealthy individuals -- to get funding.  Laws 

that are nearly eight decades old make it impossible for others to invest.  But a lot has changed in 80 years, and 

it’s time our laws did as well.  Because of this bill, start-ups and small business will now have access to a big, new 

pool of potential investors -- namely, the American people.  For the first time, ordinary Americans will be able to 

go online and invest in entrepreneurs that they believe in. Of course, to make sure Americans don’t get taken 

advantage of, the websites where folks will go to fund all these start-ups and small businesses will be subject to 

rigorous oversight.  The SEC is going to play an important role in implementing this bill.  And I’ve directed my 

administration to keep a close eye as this law goes into effect and to provide me with regular updates.” OBAMA 

II, Barack Hussein. Remarks by the President at JOBS Act Bill Signing. Washington, DC. 5 de abr. 2012. 
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As palavras do Presidente Obama revelam o caráter fomentador da atividade 

empresarial da recente legislação estadunidense, ao passo que também evidencia a relevância 

da proteção ao investidor. Cabe pontuar que os valores mobiliários gerais também se destinam 

ao público em geral. A mudança trazida pelo JOBS Act é que essa lei torna possível que todos 

os investidores, sem discriminação por renda ou patrimônio líquido, tenham acesso à valores 

mobiliários.51 A discriminação que ocorre é aquele referente ao limite que cada categoria de 

investidor pode investir e não em relação a quais indivíduos podem ou não investir. 

Ademais, antes de se adentrar na análise sobre a legislação que regula o equity 

crowdfunding nos Estados Unidos e no Brasil, o autor crê que seja relevante abordar 

determinados temas no que se refere ao instrumento financeiro em questão e sua inserção no 

mercado de capitais. Os elementos considerados relevantes são a proteção ao investidor – a 

partir da perspectiva do Law and Finance - os custos de transação e sua relação com o equity 

crowdfunding e a relação entre valores mobiliários e os títulos de crédito, para melhor 

compreensão de quais títulos podem constituir um valor mobiliário. 

 

2.1 A PROTEÇÃO AO INVESTIDOR 

A corrente teórica denominada de Law and Finance surge na década de 1990, 

associando o crescimento econômico ao desenvolvimento financeiro, cujo fomento depende da 

tradição jurídica de determinado país.52 Em outras palavras, de acordo com essa teoria, há uma 

relação entre a tradição jurídica, o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico.  

A tradição jurídica dos sistemas legais de hoje são reflexos de sistemas anteriores, os 

quais podem ser distinguidos em duas correntes: a tradição do Common law, com origem no 

direito inglês, e a tradição do Civil law, com origem no direito romano.53 A partir dessa 

dicotomia, foi feita uma distinção entre quatro tradições jurídicas distintas: (i) Common law; 

(ii) Civil law Francês; (iii) Civil law Alemão; e (iv) Civil law Escandinavo.54 A partir da análise 

dos mecanismos de proteção ao investidor em 49 países, La Porta et al. concluíram que os países 

da tradição do Common Law tem mecanismos mais fortes de proteção ao investidor55 e, 

                                                 
Disponível em: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/04/05/remarks-president-jobs-act-

bill-signing>. Acesso em: 29 out. 2017. 
51 CATALINI, FAZIO, MURRAY, op. cit., p. 4. 
52 GRAFF, Michael. Law and Finance: Common Law and Civil Law Countries Compared—An Empirical 

Critique. Economica, [S.L], v. 75, n. 297, p. 61, fev. 2008. Disponível em: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0335.2007.00596.x/abstract>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
53 PORTA, R. L. et al. Law and Finance. Journal of Political Economy, [S.L], v. 106, n. 6, p. 1115, dez. 1998. 

Disponível em: <http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/250042>. Acesso em: 09 nov. 2017.  
54 Idem. 
55 Idem. 
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consequentemente, criam um ambiente mais propício para o desenvolvimento financeiro e 

crescimento econômico que os países de Civil Law.56  

Para se alcançar tal conclusão, foram analisados os mecanismos de proteção ao 

investidor, os quais são divididos em dois grupos por La Porta et al. Distinguem-se em direitos 

dos acionistas (Shareholder Rights) e direitos dos credores (Creditor Rights).57 Verificou-se a 

existência desses mecanismos nos países analisados e, a partir da tradição jurídica de 

determinado país, concluiu-se quais tradições protegiam melhor o investidor. O resultado foi 

de que países da tradição do Common Law conferem maior proteção, países de Civil Law Alemã 

e Escandinavo têm proteção intermediária e países da tradição do Civil Law Francês tem a pior 

proteção ao investidor.58 

Todavia, observou-se que a proteção deficitária ao investidor poderia ser compensada 

com mecanismos alternativos aos direitos dos acionistas e dos credores. Dentre estes 

mecanismos estão os dividendos obrigatórios, a reserva legal, o enforcement das leis vigentes, 

a concentração de propriedade (ownership concentration), assim como padrões de 

contabilidade.59 

Por fim, analisou-se a influência da proteção ao investidor no mercado financeiro e 

entende-se que há uma relação entre a qualidade da proteção ao investidor e o desenvolvimento 

do mercado financeiro. Países com pior proteção ao investidor tem mercados financeiros menos 

desenvolvidos e, consequentemente, menor crescimento econômico.60 

Isso decorre do entendimento de que há maior desenvolvimento financeiro em países 

que adotam maior proteção aos direitos contratuais, de propriedade. O grau de proteção ao 

investidor é compreendido como uma decorrência da tradição jurídica que influenciou o 

ordenamento jurídico de determinado país, especialmente os códigos comerciais dos países 

analisados.61 

Contudo, para explicar a forma como a tradição jurídica e o desenvolvimento financeiro 

se relacionam, dois mecanismos foram criados: (i) o mecanismo político e (ii) o mecanismo da 

adaptabilidade. Por um lado, o mecanismo político trata sobre os direitos dos investidores e os 

direitos de propriedade, realçando que as diferentes tradições jurídicas protegem de forma 

                                                 
56 GRAFF, op. cit., p. 60.  
57 PORTA, et al., op. cit., p. 1134-1135.  
58 Ibid, p. 1151 
59 Ibid, p. 1139-1140. 
60 Ibid, p. 1152. 
61 BECK, Thorsten; LEVINE, Ross. Legal institutions and financial development. In: Ménard C., Shirley M.M. 

(eds) Handbook of New Institutional Economics., [S.L], p. 1-2, 5, 11, 2015. Disponível em: 

<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-69305-5_12#citeas>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
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diferente e com ênfase variada esses direitos62. Por outro lado, o mecanismo da adaptabilidade 

informa que as diferentes tradições jurídicas variam em termos de facilidade para se adaptar às 

mudanças presentes no mundo fático e que os ordenamentos com maior adaptabilidade 

fomentam em grau mais elevado o desenvolvimento econômico, justamente em razão do caráter 

dinâmico das relações financeiras.63 

A partir destes mecanismos, concluiu-se novamente que os países de Common Law 

conferem melhor proteção aos investidores. Sob o mecanismo político, entendeu-se que os 

países da tradição do Common Law protegem em maior grau a propriedade privada contra os 

interesses do Estado do que os países de tradição de Civil Law. Uma proteção maior da 

propriedade privada retira poder do Estado. Um Estado com demasiado poder teria inclusive 

maiores incentivos para interferir no mercado financeiro para que sua intervenção auxilie na 

realização de seus objetivos e isso afetaria o desenvolvimento do mercado financeiro.64   

Sob o mecanismo da adaptabilidade, a conclusão também é de que os países da tradição 

do Common law protegem com maior intensidade os investidores. O Common law, por ter uma 

abordagem de case law permitiria que ao Judiciário ser mais responsivo aos casos concretos. 

Essa característica é relevante em se tratando de mercado financeiro, pois este mercado é dotado 

de dinamicidade. Rigidez e formalismos seriam obstáculos para a fluidez do mercado 

financeiro, freando seu desenvolvimento, como é o caso dos países de Civil law Francês, de 

acordo com a literatura do Law and Finance.65 

Portanto, a literatura de Law and Finance entende que os países da tradição jurídica do 

Common Law fornecem, em média, uma maior proteção ao investidor. Essa maior proteção ao 

investidor permite um maior desenvolvimento do mercado financeiro, resultando em maior 

crescimento econômico.  

2.1.1 Críticas à literatura de Law and Finance 

A corrente do Law and Finance, todavia, não está imune a críticas. Inclusive, diversas 

são as críticas feitas a essa corrente teórica. Contudo, não é objeto deste trabalho realizar uma 

revisão da literatura sobre as críticas ao Law and Finance. As ora mencionadas são algumas 

das críticas referentes (i) à centralidade da tradição jurídica como causa de desenvolvimento 

financeiro e consequente crescimento econômico e (ii) ao índice de Antidirector Rights, ou seja, 

                                                 
62 Ibid. p. 13. 
63 Ibid. p. 14. 
64 Ibid. p. 13. 
65 Ibid. p. 15.  
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o índice composto pelos mecanismos de proteção aos acionistas e a metodologia com a qual 

foram analisados.  

No que se refere à centralidade da tradição jurídica para o desenvolvimento financeiro, 

cabe apontar que o regime jurídico de determinado país deve ser analisado dentro de um 

contexto, o qual imprime sua influência nas regras jurídicas adotadas. Ana Frazão aponta para 

a relevância dessa contextualização ao indicar que “se os mercados são construções sociais, 

políticas e jurídicas, obviamente precisam ser compreendidos e regulados de acordo com os 

valores e as preocupações que resultam dessa interação institucional”.66 

A corrente do Law and Finance trata a tradição jurídica como elemento que define a 

trajetória do ordenamento de determinada jurisdição. Contudo, a tradição jurídica não opera 

fora de um contexto político e econômico, não sendo um elemento exógeno a essas mudanças.67 

O Direito é um elemento necessário para explicar a organização econômica, mas não é um 

elemento suficiente para tal fim.68 Há elementos que exercem maior influência sobre o 

favorecimento aos mercados de capitais e à proteção ao investidor, como a política pública.69 

Se houver uma política pública que vise favorecer o desenvolvimento financeiro, serão 

desenvolvidos institutos e mecanismos para que seja alcançada essa finalidade. Inclusive, a 

política teria papel mais pronunciado do que a tradição jurídica na determinação do 

desenvolvimento financeiro, pois favorecer ou não esse tipo de desenvolvimento é uma escolha 

política.70 

O mercado é dotado de dinamismo e sua evolução ocorre em diversos níveis, como o 

regulatório, o tecnológico, o informacional, etc. A teoria do Law and Finance não acompanha 

essa evolução, pois atribui às tradições jurídicas o desenvolvimento financeiro resultante.71 

Ocorre, portanto, uma inversão no que diz respeito à causalidade, já que o Direito costuma 

seguir o mercado e não o inverso.72 As mudanças no mercado influenciam a legislação futura, 

impactando o Direito e alterando as estruturas que faziam parte da tradição jurídica.73  

                                                 
66 FRAZÃO, op cit., p. 78. 
67 PISTOR, Katharina. Rethinking the “Law and Finance” Paradigm. Brigham Young University Law Review, 
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70 ROE, op. cit., p. 304.  
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Um momento no qual países passam por mudanças no ordenamento é após crises 

financeiras.74 As crises financeiras geram uma resposta do Direito, o qual visa corrigir os 

problemas que levaram a determinada crise. Portanto, em vez de se analisar as tradições 

jurídicas para se compreender a natureza de determinado ordenamento jurídico, seria mais 

relevante fazer uma análise histórica das recentes crises financeiras, de forma a rastrear os 

problemas e mecanismos que surgiram em resposta.75 Há questionamento sobre atribuir-se 

maior relevância a tradições jurídicas firmadas séculos atrás do que há diplomas legais recentes, 

como o Glass-Steagall Act de 1933.76 

Ademais, Holger Spamann, Professor de Direito na Harvard Law School, em seu artigo 

Law and Finance Revisited revisou os dados coletados por La Porta et al., e utilizados no artigo 

Law and Finance. Spamann aponta como problemática a falta de uso de advogados para coletar 

os dados e a não disponibilização dos documentos contendo os dados e o protocolo utilizado 

para a codificação.77 Não ter acesso ao protocolo impede que os dados sejam averiguados e que 

tais elementos passem pelo escrutínio de acadêmicos, para que sua plausibilidade seja auferida 

por outros estudiosos. Spamann também critica os dados obtidos por La Porta et al., afirmando 

que há inconsistências entre os dados que ele obteve e os que La Porta et al. obtiveram.78 Essa 

discrepância corroboraria a ideia de que o índice dos Antidirector Rights introduzido por La 

Porta et al. estaria incorreto e que não daria suporte às conclusões propostas no artigo de La 

Porta et al. denominado Law and Finance. 

Questionamentos também são feitos sobre a forma como La Porta et al. atribuíram valor 

aos países em relação a cada indicador, assim como sobre a indeterminação de certos 

parâmetros. Uma indeterminação apontada é justamente sobre a questão das regras jurídicas e 

suas exceções. As exceções estão presentes no ordenamento e, em razão delas, faz-se necessário 

delimitar o alcance da regra jurídica para saber se tal regra está ou não presente no ordenamento 

nos termos das definições propostas por La Porta et al. Por exemplo, a definição atribuída aos 

direitos de preempção não permitiria exceções a esses direitos, de acordo com Spamann.79 

                                                 
74 Ibid. p.1661.  
75 Idem.  
76 AGUILERA, WILLIAMS, op. cit., p. 1418.  
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Contudo, La Porta et al. atribuíram valor de 1 a vários países, indicando que esse mecanismo 

está presente na jurisdição, mesmo havendo exceções.80 

Fora isso, as empresas têm a possibilidade de dispor sobre determinadas regras nos seus 

estatutos ou contratos sociais, passando a se tratar não apenas de uma questão sobre disposição 

legal, mas também sobre práticas de governança corporativa.81 A partir dessa questão, há um 

tratamento inconsistente entre os países. As leis do estado de Delaware nos Estados Unidos 

permitem que todas regras referentes aos indicadores do índice dos Antidirector Rights sejam 

alteradas no documento constitutivo da empresa, conferindo, portanto, um caráter potencial 

para a existência desses indicadores e não um caráter de existência definitiva. Todavia, La Porta 

et al. compreenderam que, em se tratando de voto cumulativo, os Estados Unidos tinham o 

referido mecanismo e a Finlândia, cujas disposições legais também conferiam o mesmo caráter 

de potencialidade, não tinham o mecanismo.82 Esse tipo de inconsistência também está presente 

em outros indicadores e entre outros países. Essas inconsistências apontam discrepâncias entre 

o contexto fático e as conclusões obtidas por La Porta et al.  

Entretanto, apesar de haver crítica ao índice dos Antidirector Rights, os mecanismos de 

proteção ao investidor apresentados por La Porta et al. permanecem relevantes, pois fornecem 

uma orientação para se analisar a presença de instrumentos de proteção ao investidor em 

determinado ordenamento. Conquanto seja criticável a forma como esses mecanismos são 

avaliados e interpretados numa análise comparativa entre as regras jurídicas dos distintos 

países, cabe a sua utilização para a verificação da existência ou não desses mecanismos. 

Entretanto, cabe indicar que outras formas de proteção ao investidor também existem, não se 

limitando esse campo apenas aos instrumentos identificados por La Porta et al. Por exemplo, 

também são mecanismos de proteção ao investidor as exigências regulatórias para a emissão de 

valores mobiliários, especialmente aquelas referentes à divulgação de informações por parte do 

emissor. 

 

2.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO NO MERCADO DO EQUITY CROWDFUNDING 

Os custos de transação também exercem papel relevante no que se refere ao mercado do 

equity crowdfunding. Ronald Coase evidencia que custos de transação são “todos os 

impedimentos a uma negociação”.83 No caso, a negociação é o processo de compra e venda dos 
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81 Ibid. p. 7.  
82 Idem. 
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valores mobiliários emitidos por meio de equity crowdfunding, incluindo a fase de busca pelos 

investidores e de monitoramento dos termos pactuados com a compra do valor mobiliário 

ofertado. A depender do nível dos custos de transação, uma negociação pode ser bem-sucedida 

ou não.84 Robert Cooter e Thomas Ulen avançam na elaboração sobre o que constitui custo de 

transação. Indicam que há três elementos que compõem os custos de transação: (i) search costs; 

(ii) bargaining costs e (iii) enforcement costs.85 

Os search costs envolvem os encargos necessários para se localizar a parte com a qual 

se realizará o negócio. Os bargaining costs envolvem os elementos pertinentes a uma 

negociação. Por fim, os enforcement costs são aqueles relativos a certas condutas, como o 

monitoramento do negócio firmado, assim como eventual punição por violação ao que foi 

acordado.86 

A busca por investidores interessados é uma das etapas do processo de captação de 

recursos. Esse processo, entretanto, gera custos de transação, além dos efetivos custos 

monetários incorridos na persecução do financiamento. Quanto mais pulverizados estiverem os 

potenciais investidores, maiores seriam os dispêndios financeiros e os custos de transação. A 

Internet, assim como a evolução tecnológica, auxiliou na amenização desse problema, ao 

disponibilizar meios de comunicação mais eficientes. O uso do e-mail ou de canais de 

comunicação instantânea, como o WhatsApp, são exemplos de ferramentas que facilitam a 

forma de comunicação entre as pessoas, permitindo a troca de informações entre indivíduos, 

mesmo que distantes um do outro, desde que haja conexão com a Internet.  

O equity crowdfunding se aproveita da evolução tecnológica para criar um espaço de 

encontro para investidores e emissores. Esse espaço é a plataforma de crowdfunding. Os 

emissores se concentram nas plataformas, disponibilizando seus projetos e termos para que os 

investidores visualizem e escolham os projetos nos quais investir. Esse ambiente virtual encurta 

a distância entre esses dois polos da relação jurídica, reduzindo os custos de transação 

relacionados à busca de projetos pelos investidores e à busca de investidores pelos emissores. 

Logo, o equity crowdfunding auxilia na mitigação dos search costs ao concentrar os emissores 

e investidores em plataformas, facilitando o seu encontro.  

Em relação aos bargaining costs, diversos elementos podem ser contemplados. O 

processo de negociação envolve diversos custos de transação. Custos envolvendo o 

deslocamento para que as partes se reúnam, a elaboração dos termos do contrato, o processo de 

                                                 
84 Ibid. p. 85. 
85 Ibid. p. 88. 
86 Idem. 
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comunicação entre as partes, etc. Esses custos de transação são reduzidos pelo equity 

crowdfunding. A estrutura do equity crowdfunding é organizada de forma que o negócio seja 

firmado na própria plataforma de crowdfunding. Os projetos estão lá disponibilizados, para a 

análise dos investidores. Os termos do contrato estão também disponibilizados na plataforma. 

A decisão que cabe ao investidor é investir ou não e qual volume seu investimento terá. Não há 

espaço para a negociação da estrutura do projeto do emissor e nem para os termos do contrato. 

 O que é possível é a comunicação entre os investidores e os emissores por meio de 

canais de comunicação disponibilizados pela plataforma de crowdfunding. Essa medida serve 

para mitigar a assimetria de informações. As conversas são públicas, servindo para informar 

inclusive os demais investidores. As disposições relativas à comunicação com os investidores 

no equity crowdfunding estão presentes nos artigos 29 a 31 da IN 588. A Regulation 

Crowdfunding,87 nos Estados Unidos, também tem disposição análoga. De qualquer forma, a 

existência de tal plataforma poupa esforços no que se refere à negociação e à comunicação entre 

as partes, reduzindo os bargaining costs. 

 Ademais, elementos como o risco também podem ser contabilizados como custos de 

transação, particularmente bargaining costs, tendo em vista que afetam a decisão do investidor 

quanto a firmar ou não o negócio. Max H. Bazerman e Don A. Moore expõem que o risco, 

inclusive a forma como se percebe o risco, afeta a decisão que um indivíduo toma.88 Os 

investidores têm diferentes perfis e lidam com risco de formas diversas. A atividade de startups 

e empresas em fase inicial de desenvolvimento envolve risco. Cabe ao investidor, pautado nas 

informações disponibilizadas, optar por assumir ou não esse risco.  

O risco, no caso dos valores mobiliários, é o risco de investimento e não o risco 

comercial. O risco de investimento é o risco de perda parcial ou total do valor investido, 

enquanto que o risco comercial é o risco “oriundo da falta de pagamento, que não decorra de 

investimento, mas de aquisição para consumo ou transformação e revenda”.89 A regulação do 

equity crowdfunding busca reduzir a assimetria de informações por meio da exigência de 

divulgação de informações relevantes para os investidores. Desse modo, o investidor terá uma 

melhor compreensão do risco do empreendimento e decidirá assumir ou não tal risco.  

                                                 
87 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation Crowdfunding. A Small 

Entity Compliance Guide for Crowdfunding Intermediaries. Disponível em: 

<https://www.sec.gov/divisions/marketreg/tmcompliance/cfintermediaryguide.htm#requirements-for-

intermediaries>. Acesso em: 05 nov. 2017.  
88 BAZERMAN, Max H.; MOORE, Don A. Judgement in Managerial Decision Making. 8 ed. [S.L.]: Wiley, 

2015. P. 84. 
89 FILHO, Ary Oswaldo Mattos. O conceito de valor mobiliário. RAE - Revista de Administração de Empresas, 

[S.L], v. 25, n. 2, p. 45, abr./jun. 1985. 
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Em relação aos enforcement costs, esses estão presentes nas diligências para a 

verificação do cumprimento dos termos pactuados. Um exemplo está presente na IN 588, artigo 

3º, §1º, quando se determina que a plataforma é responsável por verificar que o emissor não 

está utilizando os recursos captados para determinadas finalidades como a concessão de crédito 

a outras sociedades, vedação contida nos termos do artigo 3º, inciso V, alínea c, da IN 588.  

Contudo, cabe relembrar que custos de transação são entendidos de forma ampla, sendo 

configurados como quaisquer impedimentos à negociação.  

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE TÍTULOS DE CRÉDITO E VALORES 

MOBILIÁRIOS 

Relevante também indicar a relação entre os títulos de crédito e os valores mobiliários 

para compreender quais títulos podem ser compreendidos como valores mobiliários, objeto da 

oferta no equity crowdfunding. Ary Oswaldo Mattos Filho entende que a discussão tem perdido 

o sentido prático, mas que há determinada relevância em razão do reflexo no que toca o poder 

de polícia do Estado. Uma conceituação do que é um valor mobiliário tem implicação na 

delimitação do campo em que pode incidir a fiscalização estatal.90  

Historicamente, os títulos de crédito antecedem os valores mobiliários. No Brasil, 

inclusive, os valores mobiliários foram construídos, a princípio, a partir da teoria dos títulos de 

crédito. Não era conferida especial relevância às ofertas públicas de valores mobiliários.91 O 

cenário se modifica a partir da década de 1960, havendo especial relevância a edição da Lei 

n. 6.385 de 1976, a qual dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a CVM. 92 A 

referida lei, em seu artigo 2º, arrola uma lista dos valores mobiliários. Posteriormente, a Lei 

n. 10.303 incluiu o inciso IX com uma definição mais abrangente do que poderiam ser 

considerados valores mobiliários. Segue transcrição do artigo 2º da Lei n. 6.385/76: 

 

Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:  

I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;  

II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento 

relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;  

III - os certificados de depósito de valores mobiliários;  

IV - as cédulas de debêntures;  

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de 

investimento em quaisquer ativos;  

VI - as notas comerciais;  

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes 

sejam valores mobiliários;  

                                                 
90 FILHO, Ary Oswaldo Mattos. Direito dos valores mobiliários: Volume 1, Tomo 1. 1 ed.  Rio de Janeiro: 

FGV, 2015. p. 44 
91 Ibid, p. 33.  
92 Idem. 
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VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e  

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 

investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 

do esforço do empreendedor ou de terceiros.  

 

Ary Oswaldo Mattos Filho, ao tratar sobre os títulos passíveis de serem valores 

mobiliários, explicita o entendimento de que “na medida em que ele conste do elenco de 

situações específicas incluídas no artigo 2º da Lei n. 6.385, de 1976, é, para efeitos do mundo 

legal, um valor mobiliário”. Logo, ao elencar rol de valores mobiliários, a Lei n. 6.385 reduziu 

o debate sobre valores mobiliários serem ou não títulos de crédito. 93  

A questão passa a ser uma de subsunção do título a uma das espécies elencadas no rol 

do artigo 2º. Possível, portanto, que um mesmo título possa ser título de crédito ou valor 

mobiliário. Nesse sentido, dispõe Ary Oswaldo Mattos Filho:  

 

Assim, nada impede que exista um mesmo título que possa se comportar como 

título de crédito ou como valor mobiliário – claro está que não ao mesmo tempo ou 

ao sabor da conveniência do emitente ou do credor. Se o papel for emitido somente 

enquanto documentação de dívida, se não for objeto de oferta pública por parte do 

emitente aos tomadores, pertencerá ao mundo dos títulos de crédito. Entretanto, se a 

ele se agregar a expectativa de lucro, transformando-o por tal em um contrato 

de investimento, então estaremos no domínio da legislação concernente aos 

valores mobiliários.94 (grifos do autor) 

 

Logo, a depender da finalidade a qual se propõe o título, ele pode servir como título de 

crédito ou valor mobiliário. Ary Oswaldo Mattos Filhos atrela ao valor mobiliário as 

características de ser objeto de oferta pública e de haver expectativa de lucro.  

Paulo Ferreira Dias da Silva também segue orientação similar. Indicando que as 

mudanças feitas à Lei n. 6.385/76 pela Lei. n. 10.303/10 – dentre as quais está a inclusão do 

inciso IX no rol do artigo 2º, contendo o conceito mais amplo de valor mobiliário - permitiu 

que os títulos de crédito fossem enquadrados como valores mobiliários. Contudo, somente 

seriam valores mobiliários se preenchidos dois requisitos: (i) fossem objeto de oferta pública e 

(ii) não houvesse exclusão legal expressa.95  

Dessa forma, é plausível constatar que a fronteira entre títulos de crédito e valores 

mobiliários está cada vez mais tênue. Resta, portanto, a utilização do rol descrito no artigo 2º 

da Lei n.  6.385/76 para se constatar determinado título é ou não valor mobiliário.96 Essa 

delimitação conceitual acerca do valor mobiliário revela o escopo dentro do qual pode atuar 

                                                 
93 Idem.  
94 Ibid, p. 44-45. 
95 SILVA, Paulo Ferreira Dias Da. A evolução da CVM e do conceito de valor mobiliário. Revista de direito 

bancário e do mercado de capitais, [S.L], v. 18, n. 67, p. 29, jan./mar. 2015. 
96 FILHO, 2015, p. 44. 
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intervenção estatal. A intervenção estatal ocorre por meio da proteção ao investidor, a qual se 

manifesta pela “obrigatoriedade no fornecimento de um volume de informações compatível e 

suficiente” à decisão de assunção ou não do risco.97 

Cabe indicar quais valores mobiliários são passíveis de serem ofertados no equity 

crowdfunding. Os investidores podem receber como contraprestação aos seus investimentos 

instrumentos de participação societária ou instrumentos de dívida. Os instrumentos de 

participação societária são ações e quotas, enquanto que os instrumentos de dívida são 

debêntures ou títulos de dívida.98 Uma possibilidade também é a oferta de título de dívida 

conversível. A plataforma define qual o valor mobiliário que será utilizado pelos emissores. Os 

emissores podem dispor sobre a quantidade de participação que querem ofertar na plataforma.99  

Portanto, a partir das considerações tecidas neste tópico, se constata que a relação entre 

os títulos de crédito e os valores mobiliários é de que aqueles podem se constituir como estes, 

desde que presentes determinadas características, como a expectativa de lucro, a realização de 

oferta pública, além de se enquadrar em um dos tipos de valor mobiliário arrolados no artigo 2º 

da Lei n. 6.386/76 e não seja objeto de exclusão legal expressa. Se constatando que o título 

emitido é um valor mobiliário, sujeita-se tal título ao poder fiscalizador da CVM. Além disso, 

se for objeto de emissão por meio de equity crowdfunding estará sujeito às especificidades 

dispostas na IN 588, a qual será tratada no capítulo a seguir.   

                                                 
97 FILHO, 1985. p. 42-43. 
98

 MENDES, op. cit., p. 49. 
99 Ibid, p. 50. 
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3 REGULAÇÃO DO EQUITY CROWDFUNDING 

Após a crise de 2008, a oferta de crédito a pequenas empresas reduziu-se de forma 

dramática, pois as complicações encaradas pelas pequenas empresas que buscam crédito junto 

aos meios tradicionais – como a assimetria de informação – se tornaram mais exacerbadas frente 

ao mercado financeiro que adotava uma postura de aversão ao risco.100 Contudo, o mesmo 

cenário cria a necessidade de estímulo a essas empresas, para que haja geração de trabalho e 

crescimento econômico.101  

O advento da Internet permitiu que soluções inéditas fossem adotadas para alcançar o 

objetivo de fomentar a atividade empresarial no que tange pequenas empresas e empresas que 

estão em estágios iniciais desenvolvimento. Uma forma foi a utilização da plataforma de 

crowdfunding para a captação de recursos, especialmente o modelo de financiamento do equity 

crowdfunding. A peculiaridade da relação jurídica envolvida nessa modalidade de 

crowdfunding, ou seja, a emissão de valores mobiliários, resulta na necessidade de regulação 

por parte do Estado, de forma a alcançar-se um equilíbrio entre a proteção ao investidor e o 

fomento da atividade empresarial pela flexibilização de exigências envolvendo a emissão de 

valores mobiliários. A atratividade da regulação está na busca por um equilíbrio entre esses dois 

elementos: proteção ao investidor e redução de custos relativos ao procedimento de emissão. 

A utilização da plataforma, disponível na Internet, associada aos requisitos de 

divulgação de informação presentes na regulação diminuem o problema da assimetria de 

informações. A disponibilidade dessas informações aumenta a confiança dos investidores nas 

propostas de investimento. Todavia, embora a Internet ajude na disseminação de informações 

e permita a obtenção de dados com maior facilidade, ainda persistem assimetrias de 

informações referentes a essas novas empresas justamente pela escassez de informações por 

serem empreendimentos recentes. Por essa razão, é necessária a obrigatoriedade da divulgação 

de determinadas informações, mesmo que signifiquem custos para o emissor. 

Este capítulo tratará, portanto, da regulação do equity crowdfunding nos Estados Unidos 

e no Brasil, se dividindo em duas partes, cada qual tratando de um dos países mencionados. 

Será analisada o surgimento do instrumento financeiro no contexto dos dois países, assim como 

a sua regulamentação.  

                                                 
100 JOYCE, Timothy M. 1000 Days Late & $ 1 Million Short: The Rise and Rise of Intrastate Equity 

Crowdfunding. Minnesota Journal of Law, Science & Technology, [S.L], v. 18, n. 1, p. 343, jan. 2017. 

Disponível em: <http://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol18/iss1/7/?utm_source=scholarship.law.umn.edu%2Fm

jlst%2Fvol18%2Fiss1%2F7&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
101 PIERCE-WRIGHT, Christopher H. State Equity Crowdfunding and Investor Protection. Washington Law 

Review, [S.L], v. 91, n. 2, p. 867, jun. 2016. Disponível em: <https://www.law.uw.edu/wlr/print-edition/print-

edition/vol-91/2/state-equity-crowdfunding-and-investor-protection/>. Acesso em: 09 nov. 2017.  
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3.1 REGULAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS 

A legalização do equity crowdfunding ocorreu em 2012 com a sanção do JOBS Act pelo 

Presidente Obama. Contudo, as particularidades do processo de elaboração das regras de equity 

crowdfunding nos Estados Unidos resultou em um arranjo regulatório distinto, havendo dois 

sistemas pelos quais o emissor pode buscar financiamento: o sistema federal e o sistema 

estadual.  

Esse tópico, portanto, tratará do surgimento do equity crowdfunding no contexto norte-

americano, assim como das distinções entre o sistema federal e o sistema estadual de 

financiamento. Por fim, será analisada a regulação do equity crowdfunding sob o JOBS Act, ou 

seja, sob o modelo federal e o atual arcabouço jurídico aplicável ao instrumento financeiro, o 

qual inclui as regras editadas pela SEC referentes ao Título III do JOBS Act, a Regulation 

Crowdfunding.  

3.1.1 Histórico e estrutura do equity crowdfunding nos Estados Unidos 

A compreensão do contexto histórico no qual surge o equity crowdfunding envolve uma 

delimitação da estrutura do mercado de valores mobiliários. Os diplomas legais que vigem e 

regulam esse mercado marcam, por seus objetivos e alterações, as diferentes necessidades pelas 

quais passou o mercado de valores mobiliários. Nesse sentido, a estrutura regulatória da 

comercialização de valores mobiliários é definida por um conjunto de diplomas legais 

relevantes, dentre os quais os mais relevantes para o presente trabalho são o Securities Act de 

1933; o Securities Exchange Act de 1934; e, em especial, o Jumpstart Our Business Startups 

Act (JOBS Act) de 2012.  

O Securities Act e o Securities Exchange Act foram uma resposta à crise de 1929. O 

Securities Act tem duas finalidades: (i) requerer a divulgação aos investidores de determinadas 

informações consideradas relevantes relativas aos valores mobiliários emitidos; além de (ii) 

proibir certas condutas, como fraude e a divulgação de declarações falsas.102 Esses objetivos 

traduzem uma preocupação com a proteção ao investidor, o qual, provido de informações de 

melhor qualidade, poderá tomar decisões fundamentadas no momento de investir. 

Logo após a edição do Securities Act, foi editado o Securities Exchange Act, que cria a 

U.S. Securities Exchange Commission (SEC), conferindo autoridade a essa comissão sobre os 

aspectos relacionados ao mercado de valores mobiliários. O diploma legal inclusive prevê a 

vedação de determinadas condutas e confere à SEC poderes disciplinares para lidar com os 

                                                 
102 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. The Laws That Govern the Securities 

Industry. Disponível em: < https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml.html>. Acesso em: 01 de nov. 2017. 

https://www.sec.gov/answers/about-lawsshtml.html
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agentes desse mercado, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas. Ademais, à SEC também 

é conferido o poder de exigir periodicamente informações sobre empresas que estão listadas 

nas bolsas de valores.103 Esses dois diplomas legais têm um papel fundamental na regulação do 

mercado de capitais norte-americano, servindo como a base regulatória para esse mercado. 

Por fim, o JOBS Act, diploma central para a presente análise, surge como uma resposta 

ao problema de captação de recursos por determinadas empresas. Após a crise financeira global 

de 2008, o acesso ao crédito pelas pequenas e médias empresas se tornou mais dificultoso, 

criando um ambiente propício para o surgimento de meios alternativos de captação de 

recursos.104 O Presidente Obama, em seu discurso ao sancionar o JOBS Act, mencionou: 

 

Agora, porque ainda estamos nos recuperando de uma das piores recessões da 

história, os últimos anos tem sido duros com os empreendedores. Crédito tem 

sido escasso. E não importa o quão boa sua ideia é, se um empreendedor não 

conseguir um empréstimo de um banco ou fundos de investidores, é quase 

impossível que suas empresas saiam do papel. E é por isso que em setembro, e 

novamente no meu State of the Union, eu convoquei o Congresso para remover 

diversas barreiras que estavam impedindo empreendedores aspirantes de conseguir 

financiamento. E esse é um útil e importante passo ao longo do caminho.
105

(grifo do 

autor) 

 

O JOBS Act, portanto, tem o objetivo de regulamentar o equity crowdfunding e diminuir 

exigências regulatórias de forma a facilitar o acesso das empresas de pequeno e médio porte ao 

capital necessário para o desenvolvimento de suas atividades. 106  

Anteriormente ao JOBS Act, a regulação de valores mobiliários era mais restritiva. O 

Securities Act determinava que valores mobiliários que fossem emitidos com o propósito de 

serem distribuídos de forma interestadual deveriam ser registrados na SEC, a não ser que 

houvesse uma exceção prevista em lei. Dentre as exceções aos requerimentos previstos na 

legislação federal existentes, estavam as Regras 504, 505 e 506 da Regulation D, adotada pela 

                                                 
103 Idem. 
104 PEKMOZOVIC, Alma; WALKER, Gordon. THE GLOBAL SIGNIFICANCE OF CROWDFUNDING: 

SOLVING THE SME FUNDING PROBLEM AND DEMOCRATIZING ACCESS TO CAPITAL. William & 

Mary Business Law Review, [S.L], v. 7, n. 2, p. 351, 2016. 
105 Tradução livre: “Now, because we’re still recovering from one of the worst recessions in our history, the last 

few years have been pretty tough on entrepreneurs.  Credit has been tight.  And no matter how good their ideas 

are, if an entrepreneur can’t get a loan from a bank or backing from investors, it’s almost impossible to get their 

businesses off the ground.  And that’s why back in September, and again in my State of the Union, I called on 

Congress to remove a number of barriers that were preventing aspiring entrepreneurs from getting funding.  And 

this is one useful and important step along that journey.” OBAMA II, Barack Hussein. Remarks by the President 

at JOBS Act Bill Signing. Washington, DC. 5 de abr. 2012. Disponível em: 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/04/05/remarks-president-jobs-act-bill-signing>. 

Acesso em: 29 out. 2017. 
106 Idem. 
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SEC em 1982. 107 A Regulation D é adotada justamente com o propósito de criar essas 

exceções.108 As normas contidas nesse diploma legal tratam sobre ofertas de valores mobiliários 

que estão excepcionados de registro junto à SEC.109  

Cabe destacar que, no mercado de capitais norte americano, havia a proibição à 

solicitação generalizada e ao uso de publicidade para captar recursos junto ao público de forma 

generalizada.110 Isso impedia que o público em geral fosse alcançado pela emissão de valores 

mobiliários. Contudo, o JOBS Act eliminou essa vedação por meio de seus Títulos II e III, os 

quais tratam sobre o instituto do equity crowdfunding. Essa questão da possibilidade de 

publicidade é abordada nas exceções aqui destacadas. Oportuno, portanto, uma breve 

apresentação sobre as Regras 504, 505 e 506, de forma que se tornem mais clara suas 

determinações.  

A Regra 504 estabelece exceções para os emissores cujo objetivo é oferecer valores 

mobiliários até o valor de $1 milhão. 111 A empresa pode oferecer ao público ou fazer 

publicidade de sua oferta, desde que cumpra alguns requisitos112, dentre eles, vender apenas 

para accredited investors. Caso contrário, sob essa regra, não poderão ser ofertados os valores 

mobiliários ao público ou feita publicidade sobre tal oferta. Os valores mobiliários negociados 

sob a égide dessa regra são restricted securities.113  

A SEC define accredited investors da seguinte forma: 

 

Um indivíduo pode ser considerado um accredited investor se ele ou ela: auferiu renda 

que excedeu $ 200.000,00 (ou $ 300.000,00 em conjunto com o cônjuge) em cada um 

dos dois anos anteriores, e espera razoavelmente o mesmo para o ano corrente, OU 

tem patrimônio líquido acima de $ 1 milhão, sozinho ou em conjunto com o cônjuge 

(excluindo o valor da residência principal do indivíduo ou quaisquer empréstimos 

garantidos pela residência (até o valor da residência)).
 114

 

 

                                                 
107 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation D Offerings. Disponível 

em: < https://www.sec.gov/fast-answers/answers-regdhtm.html>. Acesso em: 01 de nov. 2017. 
108 PEKMEZOVIC, WALKER, op. cit., p. 416. 
109 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation D Offerings. Disponível 

em: < https://www.sec.gov/fast-answers/answers-regdhtm.html>. Acesso em: 01 de nov. 2017. 
110 JOYCE, op. cit., p. 346.  
111 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Rule 504 of Regulation D. Disponível 

em: < https://www.sec.gov/fast-answers/answers-rule504.html). Acesso em: 01 de nov. de 2017.  
112 Idem. 
113 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISION."Restricted" Securities: Removing the 

Restrictive Legend. Disponível em: <https://www.sec.gov/fast-answers/answersrestrichtm.html>. Acesso em: 01 

de nov. 2017.  
114 Tradução livre: “An individual will be considered an accredited investor if he or she: earned income that 

exceeded $200,000 (or $300,000 together with a spouse) in each of the prior two years, and reasonably expects 

the same for the current year, OR has a net worth over $1 million, either alone or together with a spouse (excluding 

the value of the person’s primary residence and any loans secured by the residence (up to the value of the 

residence)).” O conceito de accredited investor está disposto na Regra 501 da Regulation D. Idem. 

https://www.sec.gov/fast-answers/answers-regdhtm.html
https://www.sec.gov/fast-answers/answers-regdhtm.html
https://www.sec.gov/fast-answers/answers-rule504.html


 41 

No que diz respeito à restricted securities, a SEC entende que são valores mobiliários 

adquiridos por meio de uma venda privada, sem o registro junto à SEC. O valor mobiliário deve 

ter a legenda “restrictive” presente de forma clara, indicando que se trata desse tipo de valor 

mobiliário. Restricted securities não podem ser negociadas publicamente, apenas se estiverem 

isentas de registro por uma exceção. A exceção mais comumente utilizada é a Regra 144. A 

Regra 144 impõe determinadas condições para que possa ser utilizada, como um período de 

posse do valor mobiliário de 6 meses a 1 ano. Cumpridos os requisitos da Regra 144, o detentor 

do título poderá remover a legenda que marca o valor como “restricted” e poderá negociá-lo 

publicamente.  

A Regra 505 é uma exceção conferida a empresas se determinados requisitos forem 

cumpridos. Dentre eles: (i) oferecer até $5 milhões em um período de 12 meses; (ii) oferecer e 

vender a um número ilimitado de accredited investors, mas somente até 35 non-accredited 

investors; e (iii) informar aos investidores que os valores mobiliários ofertados são restricted 

securities. Os valores mobiliários negociados sob a Regra 505 não podem ser objeto de uma 

oferta pública e não podem ser objeto de publicidade. 115 

Caso a empresa opte por vender a non-accredited investors, deverá fornecer documentos 

com requisitos de divulgação de informação equivalentes aos que seriam fornecidos caso a 

oferta tivesse sendo feita por meio do procedimento comum de registro.116Essa medida visa 

proteger os investidores, fornecendo-lhes mais informações, para que possam avaliar melhor 

seu potencial investimento.  

A Regra 506 não impõe um limite ao montante que pode ser captado, mas se subdivide 

em duas regras: 506(b) e 506(c). A emissão sob a exceção da Regra 506(b) é viável se: (i) não 

for feita uma oferta pública ou publicidade no mercado capitais; (ii) ofertar para um número 

ilimitado de accredited investors e até 35 non-accredited investors117; (iii) as informações 

divulgadas não forem contra a legislação antifraude e, em relação aos non-accredited investors, 

os requisitos de divulgação são os mesmos que os tratados na questão desses investidores sob 

a Regra 505.  

                                                 
115 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Rule 505 of Regulation D. Disponível 

em: <https://www.sec.gov/fast-answers/answers-rule505htm.html>. Acesso em: 01 de nov. 2017. 
116 Idem. 
117 No caso da Regra 506(b), diferentemente da Regra 505, os non-accredited investors devem ser sofisticados, ou 

seja, serem capazes de avaliar os riscos e méritos de um potencial investimento. Essa avaliação é feita a partir de 

seu conhecimento ou prática no mercado. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

Rule 506 of Regulation D. Disponível em: <https://www.sec.gov/fast-answers/answers-rule505htm.html>. 

Acesso em: 01 de nov. 2017. 
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Por outro lado, sob a Regra 506(c), há a possibilidade de uma oferta mais generalizada 

e a existência de publicidade, ao passo que se mantém o caráter de oferta privada, desde que 

determinados requisitos sejam preenchidos. São esses requisitos: (i) ser a oferta feita apenas a 

accredited investors e (ii) a emissora deve tomar providências para verificar que os investidores 

realmente são accredited investors. Nesse caso, os valores mobiliários negociados também são 

restricted securities. 

Feito esse breve apanhado, cabe tratar propriamente do JOBS Act. O JOBS Act foi 

sancionado 5 de abril de 2012 e é composto por seis títulos. Conquanto o diploma legal por 

inteiro visa fomentar a atividade de pequenas empresas e startups, somente os Títulos II e III 

tratam sobre crowdfunding, sendo que apenas o Título III é referenciado como CROWDFUND 

Act.118 Portanto, a presente análise tratará apenas sobre esses dois títulos, não se detendo sobre 

os demais. De forma sucinta, o Título II versa sobre a realização de equity crowdfunding cujos 

investidores são somente accredited investors. O Título III trata de equity crowdfunding, mas 

o investidor nesse caso é o público em geral, não necessitando que sejam accredited investors 

ou que sejam non-accredited investors sofisticados.119 

Há diferenças marcantes entre as disposições dos Títulos II e III. O Título II traz 

relevantes mudanças. Antes da vigência do JOBS Act, as pequenas empresas não conseguiam 

a realizar ofertas públicas. Essa possibilidade era reservada às grandes empresas, as quais 

poderiam arcar com os elevados custos envolvendo os registros necessários para a emissão de 

valores mobiliários. O Título II do JOBS Act elimina essa vedação ao permitir que pequenas 

empresas realizem uma oferta generalizada buscando investimento nos accredited investors. 

Essa oferta não é tratada como oferta pública.120 Isso é resultado das modificações feitas pelo 

JOBS Act ao Securities Act.  

Por outro lado, o Título III, o CROWDFUND Act, traz diversas alterações a outros 

diplomas legais, em particular, alterações ao Securities Act e ao Securities Exchange Act Essas 

alterações visam inserir o instrumento do equity crowdfunding na estrutura regulatória existente 

do mercado de capitais. Um exemplo de modificação realizada pelo JOBS Act ao Securities Act 

                                                 
118 MITCHELL, Christopher Douglas. CHARTING A NEW REVOLUTION IN EQUITY CROWDFUNDING: 

THE RISE OF STATE CROWDFUNDING REGIMES IN RESPONSE TO THE INADEQUACY OF TITLE III 

OF THE JOBS ACT. John Marshall Global Markets Law Journal, [S.L], v. 3, n. 2, p. 137, 2015.  
119 CATALINI, FAZIO, MURRAY, op. cit., p. 4.  
120 A Seção 201 do JOBS Act altera a Seção 4 do Securities Act para que seja inserida disposição indicando que 

as ofertas realizadas conforme mencionadas não seriam consideradas ofertas públicas, apesar de haver uma 

publicidade generalizada e uma oferta generalizada. Idem. 
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é a determinação de que atores específicos do mercado não necessitam serem registrados como 

brokers ou dealers, atendidos certos requisitos.121  

O equity crowdfunding, sob o Título III, tem determinadas características que devem ser 

pontuadas para sua compreensão. O emissor poderá captar até $1.070.000,00 durante um 

período de 12 meses. Esse é o limite ao montante que pode ser levantado pelo emissor. Há, 

também, uma limitação imposta ao investidor, o qual pode investir $2.200,00 ou %5 da sua 

receita anual ou do seu patrimônio líquido, caso sejam inferiores à $107.000,00. Se o valor da 

receita anual ou do patrimônio líquido do investidor for superior à $107.000,00, então seu limite 

de investimento poderá ser aumentado para 10%. No que diz respeito à plataforma, ela deverá 

ser registrada junto à SEC. Outros aspectos da estrutura do equity crowdfunding serão tratados 

no próximo tópico. 

Esperava-se que ambos os títulos seriam implementados pela SEC em 2013, já que o 

próprio JOBS Act, em seu Título III, determinava que a SEC deveria editar as normas referentes 

a esse capítulo em 270 dias. Contudo, as regras propostas pela SEC referente ao Título III em 

2013 foram contestadas pelo público, resultando na revisão de tais regras pela SEC. Apenas em 

30 de outubro de 2015 foram implementadas as regras revisadas referentes ao Título III122, as 

quais foram denomidas de Regulation Crowdfunding.123 Essas regras passaram a viger em maio 

de 2016. 

A legalização da venda de valores mobiliários aos non-accredited investors sob o Título 

III do JOBS Act tornou necessário o desenvolvimento de uma estrutura regulatória para a 

proteção a esses investidores.124 Não foi necessário o desenvolvimento de uma estrutura inédita 

em relação ao equity crowdfunding do Título II, pois os accredited investors, antes da edição 

do JOBS Act, tinham a possibilidade de participar do mercado de capitais quando houvesse 

uma negociação privada (private placement), permitindo que a estrutura de crowdfunding 

pudesse se desenvolver a partir dessa regulação já existente.125 

Conquanto tenha sido relevante que a Regulation Crowdfunding por fim fosse publicada 

em 2015, passando a viger em 2016, a delonga no desenvolvimento dessas regras também teve 

consequências. Essa demora, associada a uma necessidade de evitar os custos de compliance 

envolvidos nas ofertas sob as leis federais, resultou na edição de leis estaduais sobre 

                                                 
121 Essa disposição está contida na Seção 304(a)(1) do Título III do JOBS Act. 
122 PEKMEZOVIC, WALKER, op. cit., p. 418.  
123 JOYCE, op. cit., p. 361.  
124 CATALINI, FAZIO, MURRAY, op. cit., p. 5.  
125 Idem. 
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crowdfunding, criando modelos estaduais.126 O modelo estadual será melhor desenvolvido no 

tópico seguinte do presente trabalho. 

Logo, o que transcorre no contexto norte-americano é uma adaptação da legislação para 

que se adeque à estrutura do equity crowdfunding. Mecanismos de proteção ao investidor estão 

presentes, impondo diversas limitações como a discriminação entre os distintos tipos de 

investidores que estão aptos a realizar os investimentos, os valores que cada tipo de investidor 

pode investir, os valores que podem ser captados pelo emissor e as informações que devem ser 

prestadas. Isso reflete a preocupação da SEC com a proteção ao investidor, mesmo no regime 

do equity crowdfunding. 

3.1.2 Modelos de crowdfunding: modelo federal e modelo estadual. 

Existindo essa estrutura estadual, cabe apontamentos sobre aspectos comuns dos 

modelos estaduais e como o modelo estadual se relaciona com as leis federais vigentes sobre a 

transação de valores mobiliários. Não é objeto da presente análise uma avaliação detida sobre 

as especificidades dos modelos estaduais, pois o foco do estudo é o escrutínio do modelo 

federal. 

A estrutura do equity crowdfunding, portanto, se desenvolve no contexto norte-

americano, criando-se uma distinção entre o modelo federal e os diversos modelos estaduais 

criados pelos estados que editaram legislação específica para regular o crowdfunding, como é 

o caso do estado de Minnesota.127 

Conquanto os estados tenham aprovado normas regulando modelos próprios de equity 

crowdfunding, permanece a obrigatoriedade de compliance com as normas federais editadas 

sobre o tema.128 Antes da edição das normas federais que estruturaram o mercado de capitais, 

alguns estados tinham normas sobre a transação de valores mobiliários. Com a edição das 

normas federais, as normas estaduais passaram a se sujeitar às normas federais. As normas 

estaduais sobre a transação de valores mobiliários passaram a ser conhecidas como blue sky 

laws.129 Há, portanto, nos Estados Unidos, um sistema dual de enforcement, preservando-se a 

competência das autoridades estaduais que atuam no mercado de capitais.130 Contudo, quanto 

aos valores mobiliários que são objeto de regulação por normas federais, os estados não podem 

                                                 
126 MITCHELL, op. cit., p. 135-136.  
127 JOYCE, op. cit., p. 357.  
128 Idem. 
129 MITCHELL, op. cit., p. 141.  
130 Ibid, p.  143-144. 
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dispor sobre essa matéria. Essa vedação está contida no National Securities Market 

Improvement Act.131 

O resultado foi de que as normas estaduais regularam o instituto do equity crowdfuding 

para que pudesse atuar sob exceções previstas nas leis federais, de forma a evitar o registro 

junto à SEC.132A exceção mais comumente utilizada pelos estados é a norma contida na Seção 

3(a)(11) do Securities Act, associada a Regra 147 do SEC133, a qual é um dispositivo que traz 

um safe habor quanto à norma da Seção 3(a)(11).134 Alguns estados, contudo, utilizaram a 

exceção contida na Regra 504 da Regulation D, como foi o caso do estado da California.135  

A Seção 3(a)(11) determina que não será exigido o registro dos valores mobiliários que 

forem ofertados e vendidos apenas aos residentes de um estado específico. Contudo, o emissor 

deve ser alguém que reside ou está constituído no estado em questão, ou que realiza atividade 

econômica nesse estado.136 Contudo, a expressão “realizar atividade econômica” é um termo 

vago e o entendimento do SEC é de que a empresa deve realizar uma quantidade significativa 

de suas atividades no estado.137 

A Regra 147 foi editada pela SEC para trazer mais clareza aos parâmetros impostos pela 

disposição da Seção 3(a)(11) do Securities Act.138 Essa regra serve como guia para que as 

empresas possam ter conferida a exceção sob a Seção 3(a)(11), não significando que é o único 

meio para se cumprir os requerimentos dessa norma.139 Dentre as disposições da Regra 147, 

está uma clarificação sobre a quantificação da atividade econômica realizada em um estado por 

uma empresa para que ela seja contemplada na exceção ora tratada.140  

                                                 
131 Ibid, p. 144.  
132 JOYCE, op. cit., p. 357.  
133 MITCHELL, op. cit., p. 158-159. 
134 Black’s Law Dictionary define safe harbor como “a provision (as in a statute or regulation) that affords 

protection from liability or penalty.” Uma norma que contenha uma disposição caracterizada como safe harbor 

significa, portanto, uma norma que resguarda contra responsabilização ou contra a aplicação de uma penalidade. 

SAFE harbor. In: GARNER, Bryan A. (Org.). Black's Law Dinctionary. 7. ed. St. Paul: West Group, 1999. 

p. 1336. 
135 MITCHELL, op. cit., p. 158-159.  
136 Ibid, p. 160. 
137 Idem. 
138 Idem. 
139 Ibid, p. 160-161.  
140 Transcrição do trecho da Regra 147 que trata sobre esse tema: “(2) The issuer shall be deemed to be doing 

business within a state or territory if the issuer satisfies at least one of the following requirements: (i) The issuer 

derived at least 80% of its consolidated gross revenues from the operation of a business or of real property located 

in or from the rendering of services within such state or territory;  Instruction to paragraph (c)(2)(i): Revenues 

must be calculated based on the issuer's most recent fiscal year, if the first offer of securities pursuant to this 

section is made during the first six months of the issuer's current fiscal year, and based on the first six months of 

the issuer's current fiscal year or during the twelve-month fiscal period ending with such six-month period, if the 

first offer of securities pursuant to this section is made during the last six months of the issuer's current fiscal year 

(ii) The issuer had at the end of its most recent semi-annual fiscal period prior to an initial offer of securities in 

any offering or subsequent offering pursuant to this section, at least 80% of its assets and those of its subsidiaries 
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Os requerimentos expostos na Regra 147 são comumente conhecidos como 80% tests.141 

Contudo, essa regra passou a ser objeto de críticas com o advento do comércio por meios 

digitais. Atinente ao propósito de atualizar às disposições contidas na Regra 147, revisões à 

regra foram publicadas juntamente com as regras finais do Regulation Crowdfunding.142 

As mudanças propostas à Regra 147 transformariam essa regra em outra exceção, não 

mais se limitando a ser apenas um safe harbor.143 As mudanças nas práticas empresariais e as 

inovações tecnológicas necessitam de respaldo normativo para que a atividade empresarial não 

seja limitada.144 Uma das modificações seria relativa aos 80% tests, não mais exigindo que as 

empresas locais cumpram todos os requisitos da Regra 147 quanto aos elementos que compõem 

o 80% tests, mas que possa optar por cumprir apenas um. Isso permitiria que essas empresas 

obtivessem capital incorrendo em menos custos regulatórios.145  

Outra alteração relevante trata da eliminação da vedação a ofertas e publicidades 

generalizadas, de forma a permitir o uso da Internet tanto para publicidade quanto para 

realização de ofertas no crowdfunding.146 A Internet era um problema sob a antiga redação 

justamente pelo caráter da Internet de transcender as fronteiras, nesse caso estaduais, 

alcançando indivíduos de diversos lugares. A Regra 147 trazia determinações especificas 

quanto a limitações de serem realizadas certas atividades dentro dos limites do estado.  

Contudo, embora modificações sejam feitas à Regra 147, ainda faz-se necessária a 

observação às exigências dispostas na Seção 3(a)(11) do Securities Act para que possa ser 

aplicada a exceção contida em tal dispositivo. A proposta de alteração da Regra 147 considerou 

o advento da Internet e seu impacto nas práticas empresarias. Entretanto, não houve uma similar 

modificação quanto à Seção 3(a)(11), gerando um descompasso entre as duas regras que antes 

eram complementares. Timothy M. Joyce aponta duas possíveis soluções: (a) modificar a Seção 

3(a)(11) para alinhar a norma às modificações propostas quanto à Regra 147 ou (ii) manter a 

Regra 147 como está, sob o status de safe harbor quanto à Seção 3(a)(11), e, a partir das 

modificações propostas, criar uma nova norma, Regra 147A, que seria um nova exceção.147 

                                                 
on a consolidated basis located within such state or territory; (iii) The issuer intends to use and uses at least 80% 

of the net proceeds to the issuer from sales made pursuant to this section (§230.147) in connection with the 

operation of a business or of real property, the purchase of real property located in, or the rendering of services 

within such state or territory; or (iv) A majority of the issuer's employees are based in such state or territory.” 
141 JOYCE, op. cit., p. 365.  
142 Ibid, p. 362. 
143 Ibid, p. 364. 
144 Ibid, p. 364-365. 
145 Ibid, p. 365. 
146 Ibid, p. 365. 
147 Ibid, p. 367-368. 
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A solução adotada foi a criação de uma nova regra, a Regra 147A. Portanto, no cenário 

atual, há a exceção da Seção 3(a)(11), para a qual a Regra 147 representa um safe harbor, e a 

exceção da Regra 147A. 

Atualmente, o modelo estadual atua a partir da estrutura descrita. As normas estaduais, 

as blue sky laws, devem estar com conformidade com as normas federais. Buscando evitar os 

custos envolvidos no registro da emissão de valores mobiliários junto à SEC, essas normas 

buscam regular o equity crowdfunding na esfera estadual a partir das exceções dispostas pela 

legislação federal, como é o caso da Seção 3(a)(11), da Regra 504 e da Regra 147A. 

Na próxima seção, serão tratadas as críticas feitas à regulação do equity crowdfunding 

no modelo federal.  

3.1.3 Equiy crowdfunding e o JOBS Act: críticas à atual regulação federal. 

O JOBS Act e a regulação do equity crowdfunding surgem com a promessa de resolver 

os problemas de financiamento de pequenas empresas e startups. 148 Entretanto, a atual 

regulação do instituto não cumpre por completo tal expectativa. Essa frustração quanto à 

realização de seu objetivo ocorre em razão de algumas questões: dentre elas os altos custos 

regulatórios envolvidos com compliance e divulgação149, além de problemas envolvendo os 

limites impostos de captação.150 

No que diz respeito ao emissor, os documentos exigidos pela Regulation Crowdfunding 

relativos à divulgação de informações são: (a) o protocolo eletrônico de um formulário (Form 

C); (b) atualização de progresso quanto à captação de recursos; (c) relatórios anuais a serem 

fornecidos a SEC. 

Cada um dos documentos mencionados carrega especificações detalhadas que 

aumentam os custos envolvidos na emissão dos valores mobiliários. O formulário, por exemplo, 

deve conter informações sobre determinados empregados do emissor, como diretores, assim 

como informação sobre proprietários de 20% ou mais do capital do emissor. Ademais, faz-se 

necessário informar sobre o plano de negócios do emissor; a forma como utilizará os recursos 

captados; o preço dos valores que ofertará, assim como o método de cálculo desse preço; se 

aceitará recursos ofertados além do valor alvo; transações realizadas com determinados 

indivíduos151; e, por fim, elementos sobre a condição financeira do emissor e declarações 

                                                 
148 Ibid, p. 344. 
149 MITCHELL, op. cit., p. 150.  
150 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Proposed Crowdfunding Rules. 

Disponível em: < https://www.sec.gov/rules/proposed/2013/33-9470.pdf>. Acesso em 04 de nov. 2017. p. 353. 
151 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. PART 227—

REGULATION CROWDFUNDING, GENERAL RULES AND REGULATIONS, de 13 de maio de 2016. 

https://www.sec.gov/rules/proposed/2013/33-9470.pdf
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financeiras.152 No que diz respeito às declarações financeiras, as exigências se tornam mais 

rígidas conforme seja maior o valor que se busca ofertar. Essas informações, apesar de se 

traduzirem em encargos, são elementos necessários para que se possa conferir uma proteção ao 

investir. 

Por outro lado, há também os custos de compliance incorridos pelos intermediários. As 

obrigações do intermediário no crowdfunding estão relacionadas a condutas que deve tomar em 

relação aos emissores, aos investidores e quanto ao exercício da atividade de intermediário. 

No que tange os investidores, os intermediários no crowdfunding devem fornecer 

materiais educacionais aos investidores, explicando o processo de investimento na plataforma, 

assim como os riscos e limites envolvidos com a transação de valores mobiliários. Além de 

fornecer o material instrutivo, o intermediário deve obter um documento do investidor 

confirmando que foi estudado o material e de que o investidor tem condições de arcar com a 

perda do investimento, assim como um questionário respondido demonstrando que o investidor 

compreende os riscos de se investir, como os desafios relacionados à revenda do valor 

mobiliário obtido. Ademais, deve ter razoável fundamento para crer que o investir está atuando 

dentro das limitações de investimento previstas e fornecer notificações aos investidores.153 

Os deveres relativos aos emissores envolvem averiguar se os emissores cumprem os 

requisitos legais para realizar a oferta de valores mobiliários por meio de crowdfunding, além 

de certificar-se que o emissor possui meios adequados de manter um registro dos detentores de 

seus valores mobiliários. O intermediário deve divulgar na plataforma as informações 

requeridas legalmente que os emissores forneçam.154 

Os intermediários também devem cumprir exigências regulatórias referentes à sua 

atividade como intermediário. O Regulation Crowdfunding determina que intermediários 

devem se registrar junto à SEC, além de se associarem a uma national securities association. 

Atualmente, apenas a Financial Industry Regulatory Authority opera como tal associação. 

Deve, também, manter um canal de comunicação para que emissores e investidores possam 

interagir, sendo públicas as discussões e requerer daqueles que comentem nesses canais que 

                                                 
Disponível em: <https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/retrieveECFR?gp=mc=true&n=pt17.3.227&r=PART&ty=HTML>. Acesso em: 27 de out. de 2017. 
152 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation Crowdfunding: A Small 

Entity Compliance Guide for Issuers. Disponível em: <https://www.sec.gov/info/smallbus/secg/rccomplianceg

uide-051316.htm>. Acesso em: 05 de nov. de 2017. 
153 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation Crowdfunding: A Small 

Entity Compliance Guide for Crowdfunding Intermediaries. Disponível em: <https://www.sec.gov/divisions

/marketreg/tmcompliance/cfintermediaryguide.htm#requirements-for-intermediaries>. Acesso em: 05 de nov. de 

2017. 
154 Idem. 

https://www.sec.gov/info/smallbus/secg/rccomplianceguide-051316.htm
https://www.sec.gov/info/smallbus/secg/rccomplianceguide-051316.htm
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divulguem a sua relação com o emissor, caso seja relação trabalhista ou como proprietário. Em 

relação ao montante captado por meio do crowdfunding, deve cumprir requisitos impostos pela 

regulação sobre a manutenção e transmissão dos valores arrecadados. Outros requisitos 

envolvem a manutenção de registros relacionados a sua atividade como intermediário por pelo 

menos 5 anos, estando especificamente em local de fácil acesso nos primeiros 2 anos. 155 

Os custos supramencionados são o resultando de uma preocupação da SEC com a 

proteção ao investidor. Os investidores no CROWDFUND Act são non-accredited investors 

que sequer necessitam ser sofisticados. Em outras palavras, qualquer um pode investir sob a 

disposição do Tìtulo III do JOBS Act. Os investidores, portanto, são inexperientes e 

requerimentos mais rígidos sobre divulgação de informação são necessários para que eles 

possam tomar decisões mais informadas.156 

Michael M. Epstein e Nazgole Hashemi entendem que o JOBS Act não segue esse 

entendimento, flexibilizando exigências regulatórias pautado na promessa de maior 

crescimento econômico.157 Epstein e Hashemi tratam dos projetos artísticos que buscam 

financiamento por meio do crowdfunding regulado pelo JOBS Act. Os trabalhos artísticos 

envolvem uma visão subjetiva do artista sobre seu projeto, a qual pode ser difícil de ser 

repassada para os investidores. O desencontro entre a visão do artista e do investidor, assim 

como um projeto que não atende às expectativas dos investidores, podem resultar em um 

aumento no número de litígios propostos discutindo a qualidade do produto ofertado.158 Uma 

possível solução seria a SEC exigir que as plataformas estabeleçam standards profissionais, que 

funcionariam como restrições objetivas, aos quais se sujeitariam as propostas de investimento 

no caso de projetos artísticos.159 Logo, os autores advogam por mais regulação do que a que 

existe atualmente.  

Por outro lado, há autores que discordam dessa posição, entendendo que as exigências 

regulatórias impostas aos agentes no equity crowdfunding são excessivas. Christopher Douglas 

Mitchell enfatiza esse ponto ao constatar que o JOBS Act sujeitou os agentes, em particular os 

emissores e intermediários, a diversas e excessivas exigências, aumentando os custos 

relacionados à oferta de valores mobiliários no equity crowdfunding.160 

                                                 
155 Idem. 
156 EPSTEIN, Michael M.; HASHEMI, Nazgole. CROWDFUNDING IN WONDERLAND: ISSUER AND 

INVESTOR RISKS IN NON– FRAUDULENT CREATIVE ARTS CAMPAIGNS UNDER THE JOBS ACT. 

American University Business Law Review, [S.L], v. 6, n. 1, p. 5-6, set. 2016.. 
157 Idem. 
158 Ibid, p. 10, 29. 
159 Ibid, p. 28. 
160 MITCHELL, op. cit., p. 155. 
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Stuart R. Cohn entende que os custos incorridos no equity crowdfunding não tornam 

essa opção atraente para aqueles que buscam captar recursos em menor monta, como artistas.161 

O uso de crowdfunding se torna uma opção melhor conforme o montante buscado se aproxima 

do valor limite, pois dessa forma, o percentual dispendido em custos de compliance 

representarão uma parcela menor do valor captado.162 A regulamentação do equity 

crowdfunding, que visava facilitar a captação de recursos por pequenas empresas e startups, 

restou criando um arranjo limitado, repleto de obrigações para emissores e intermediários, 

assim como um aumento nos custos referentes à captação de recursos dessa forma.163 As 

exigências impostas pela Regulation Crowdfunding aos emissores e intermediários acarretam 

em excessivos custos para esses agentes.164 Esses custos serão suportados, em última instância, 

pelo emissor.165  

Cabe também mencionar a questão dos sindicatos de investimento. Os sindicatos de 

investimento são um coletivo de investidores no qual há um investidor líder e investidores 

apoiadores. O investidor líder é responsável por efetuar diligências que reduzam a assimetria 

de informações entre a emissora e os investidores membros do sindicato. Essas diligências 

envolvem certos atos, como encontros em pessoa com os fundadores da empresa.166 Em troca, 

o investidor líder recebe uma compensação. Esse arranjo traz benefícios tanto para o investidor 

líder – que recebe uma remuneração– quanto para os investidores apoiadores – que recebem 

melhores informações e acesso a investimentos melhores.167 

A contraprestação dos investidores apoiadores é o compromisso de também investir nos 

mesmos projetos que o investidor líder está investindo, assim como nos mesmos termos. Os 

investidores líderes recebem uma remuneração paga pelos investidores apoiadores. Dessa 

forma, há incentivo para que os investidores líderes atuem como tais e exerçam diligências 

como monitoramento. 168 

No contexto norte-americano, essa forma de investir é permitida no Título II, mas não 

no Título III. Essa vedação impede que os investidores do Título III usufruam dos benefícios 

dos sindicatos de investimento. O sindicato de investimento cria incentivos para que 

                                                 
161 COHN, Stuart R. The New Crowdfunding Registration Exemption: Good Idea, Bad Execution. Florida Law 

Review, [S.L], v. 64, n. 5, p. 1445, 2012. Disponível em: <http://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol64/iss5/9/>. 

Acesso em: 09 nov. 2017.  
162 MITCHELL, op. cit., p. 156.  
163 COHN, op. cit., p. 1445.  
164MITCHELL, op. cit., p. 155.  
165 Ibid, p. 155-156. 
166 AGRAWAL, CATALINI, GOLDFARB, op. cit., p. 112. 
167 CATALINI, FAZIO, MURRRAY, op. cit., p. 9 
168 Idem. 
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investidores qualificados assumam o papel de investidor líder. Contudo, sem a possibilidade de 

criação de um sindicato de investimento, os investidores profissionais não irão atuar como 

investidores líder, pois não obteriam remuneração por suas diligências.169 

3.1.4 O futuro do equity crowdfunding: viabilidade como forma alternativa de captação 

de recursos. 

A legalização do equity crowdfunding, especialmente na modalidade regulada no 

CROWDFUND Act, surge com a expectativa de que servirá como uma solução para um 

problema de financiamento encarado pelas pequenas empresas e startups, além de criar novas 

oportunidades de investimento para o público em geral.170 

Contudo, a regulação resultante, no entendimento de determinados autores como Stuart 

R. Cohn, impôs demasiados encargos sobre os atores do equity crowdfunding. Esses encargos 

tornam custosa essa forma de captação de recursos, cujo objetivo era justamente diminuir 

encargos e os custos relacionados ao registro. Nikki D. Pope, ao tratar sobre a relação da 

proteção ao investidor e os custos gerados por essa proteção, determinou que a regulação para 

proteção ao investidor acarreta encargos que complicam e, por vezes, inviabilizam a captação 

de recursos por empreendedores e startups.171 Stuart R. Cohn entende que aqueles buscam 

captar montantes menores continuaram encontrando barreiras significativas no que diz respeito 

à captação de recursos, mesmo com a possibilidade do equity crowdfunding.172 Alma 

Pekmezovic e Gordon Walker defendem que há espaço para aprimoramento do equity 

crowdfunding, já que elementos como o contexto jurídico podem apresentar limitações à essa 

modalidade de investimento.173  

A preocupação com a proteção ao investidor gera aumento nas medidas protetivas aos 

investidores e, consequentemente, uma diminuição no número de ofertas realizadas sob o equity 

crowdfunding.174 A inclusão do público como um tipo inédito de investidor resultou na inclusão 

de exacerbadas medidas impostas aos agentes, tornando a atividade custosa. Esse custo 

desestimula o uso do equity crowdfunding por aqueles que buscam recursos em menor volume.  

                                                 
169 Idem. 
170 MITCHELL, op. cit., p. 147. 
171 POPE, op. cit., p. 110.  
172 COHN, op. cit., p. 1446.  
173 PEKMEZOVIC, WALKER, op. cit., p. 457-458.  
174 HORNUF, Lars; SCHWIENBACHER, Armin. Should securities regulation promote equity crowdfunding? 

Small Business Economics, [S.L], v. 49, n. 3, p. 590, out. 2017. Disponível em: <https://link.springer.com/articl

e/10.1007/s11187-017-9839-9>. Acesso em: 20 nov. 2017.  
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Portanto, no cenário americano, há uma adaptação da legislação para se adequar às 

características do equity crowdfunding. Contudo, esses requisitos representam custos, os quais 

podem retirar a atratividade que a princípio se conferiu ao equity crowdfunding. 

 

3.2 REGULAÇÃO NO BRASIL 

As médias e pequenas empresas, no mercado brasileiro, exercem relevante função no 

que diz respeito à geração de riqueza e de empregos. Tanto o é que em 2011, as médias e 

pequenas empresas foram responsáveis por 27% do PIB do Brasil.175 Nesse cenário, faz-se 

relevante o fomento da atividade empresarial desses atores no mercado. Contudo, conforme 

previamente analisado, essas empresas e startups têm dificuldade em obter financiamento pelos 

meios tradicionais de financiamento.  

Por outro lado, a atuação governamental também exerce papel relevante no contexto 

brasileiro de financiamento à inovação. O financiamento público permite que capital seja 

investido nessas empresas mesmo sendo o investimento arriscado demais para o mercado. Não 

há obrigatoriedade de lucratividade e o Estado pode suportar que o projeto não seja bem-

sucedido ao final.176 

No Brasil, há o Sistema Nacional de Inovação (SNI), que é uma articulação entre entes 

públicos e privados visando a inovação.177 Houve maior intensificação no apoio à inovação a 

partir dos anos 90, com a criação de Fundos Setoriais - que teriam receita vinculada às 

atividades de fomento ligadas à SNI – e com a diminuição do contingenciamento orçamentário 

– aumentando o volume dos aportes feitos à inovação.178. Os principais investidores federais à 

inovação são a Financiadora de Estudos de Projetos (FINEP) e o Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) também tem exercido papel relevante.179  

Os principais instrumentos utilizados no financiamento público são a subvenção 

econômica, os empréstimos e o capital de risco. A subvenção econômica foi instituída no Brasil 

pela Lei n; 10.332 de 2011, mas sua atual conformação é determinada pela Lei n. 11.196 de 

                                                 
175 SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA Participação das micro e 

pequenas empresas na economia brasileira. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae

/Estudos%20e%20Pesquisas/Participacao%20das%20micro%20e%20pequenas%20empresas.pdf>. Acesso em: 9 

de nov. 2017, p. 7. 
176 PAMPLONA, João Batista; YANIKAN, Viviane Paes Macedo. O SISTEMA FEDERAL DE 

FINANCIAMENTO À INOVAÇÃO NO BRASIL. Pesquisa & Debate, [S.L], v. 26, n. 1, p. 36, 2015.  
177 INSTITUTO IBMEC. Sistema Nacional de Inovação (SNI). Disponível em: <http://ibmec.org.br/informe-

se/sistema-nacional-de-inovacao-sni/>. Acesso em: 15 nov. 2017.. 
178 PAMPLONA, YANIKAN, op. cit., p. 45,47.  
179 Ibid, p. 37. 
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2005, também conhecida como Lei do Bem. A subvenção econômica é o investimento realizado 

sem que seja necessário o reembolso do valor investido e sem que seja apresentada garantia, 

tendo relevância no contexto do fomento à inovação.180 O empréstimo é o financiamento 

reembolsável que detém características particulares no contexto do fomento à inovação, como: 

“taxas de juros e correção monetária abaixo do mercado, longos prazos de carência e de 

amortização, e estudo cuidado de casos de inadimplência”.181  

No contexto do financiamento público, há a BNDESPAR, sociedade por ações 

registrada na CVM e pautada nas diretrizes do BNDES, que tem como propósito “apoiar 

processos de capitalização, desenvolvimento, consolidação e internacionalização de empresas 

nacionais” e “reforçar as estruturas de capital das companhias”.182 Há também o Programa 

FINEP INOVAR criado para servir como “ponte entre os empreendedores e investidores que 

estimule a cultura da utilização do capital de risco em empresas nascente de base tecnológica, 

ajudando a completar o ciclo de inovação, desde pesquisa até o mercado”.183 O SEBRAE, por 

meio do Programa de Capital de Risco, financia micro e pequenas empresas em troca de 

participação nos negócios.184 Contudo, essa estrutura se refere ao financiamento público. O 

equity crowdfunding trata sobre a possibilidade de canalização da poupança privada.  

Logo, a dificuldade de captação de recursos por essas empresas, incluindo startups, 

pelos meios tradicionais de financiamento privado já foi notada pela CVM, que compreende o 

papel do equity crowdfunding como alternativa para o financiamento do negócio. Esse 

instrumento financeiro seria uma resposta à lacuna no que tange o financiamento das atividades 

de empresas em estágios iniciais de desenvolvimento.185 A regulação do equity crowdfunding 

no Brasil teve crescente relevância, culminando na edição IN 588. A IN 588 foi editada 13 de 

julho de 2017.O tópico a seguir analisará o histórico de surgimento do crowdfunding e, em 

particular do equity crowdfunding, no contexto brasileiro.  

3.2.1 Origem do equity crowdfunding no Brasil 

Os desenvolvimentos do crowdfunding se iniciaram no Brasil após a crise de 2008, com 

o surgimento em 2009 do site chamado Vakinha, não propriamente uma plataforma de 

crowdfunding. Esse site realizava a função de possibilitar que indivíduos angariassem fundos 

                                                 
180 Ibid, p. 39. 
181 Idem. 
182 Ibid, p. 56. 
183 Ibid, p. 57, 60. 
184 Ibid, p. 61. 
185 BRASIL. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório Anual 2016. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_anual/anexos/Relatorio_Anual_2016.pdf>. Acess

o em: 5 de nov. 2017. p. 41. 
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para as mais diversas finalidades.186 A primeira plataforma propriamente dita de crowdfunding 

surgiu no Brasil em 2011 e era denominada Catarse. Os projetos financiados por essa 

plataforma tinham viés social. A partir das plataformas de crowdfunding, foi possível o 

surgimento do equity crowdfunding, já que essa modalidade é uma evolução daquela, nos 

termos da manifestação da CVM em seu relatório anual de 2016.187 

O Brasil encarou o fenômeno do equity crwodfunding de forma análoga aos Estados 

Unidos: o instrumento financeiro se adaptou à legislação existente antes de ter regulamentação 

própria.188 Duas foram as soluções adotadas para viabilizar essa forma de investimento no 

Brasil. A primeira foi pela utilização da exceção de registro prevista na IN 400. A segunda foi 

o uso de Contratos de Investimento Coletivo.189  

A primeira solução remete àquele utilizada pelos estados norte-americanos ao redigir 

suas blue sky laws para que os modelos estaduais de equity crowdfunding operassem dentro de 

uma exceção de registro prevista em lei.190 A IN 400 trata sobre as ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários, tanto no mercado primário, quanto no secundário. A 

exceção mencionada encontrava-se prevista na IN 400, a qual trata da dispensa de registro para 

micro e pequenas empresas se obedecidos certos requisitos.191 Os requisitos são: 

 

(i) O valor ofertado ao público deve ser inferior a R$2.400.000,00 durante um período 

de 12 meses (art. 5º, §4º); 

(ii) A empresa deve comunicar a CVM, via internet, que pretende se utilizar da 

dispensa de registro (art. 5º, §§5º e 6º); 

(iii) A empresa deverá, “em linguagem simples, clara, objetiva, serena e moderada, 

advertindo os leitores para os riscos do investimento”, fornecer ao público 

informações “verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a 

erro” (art. 5º, §7º, I e II);  

(iv) A empresa deverá informar que o material divulgado é publicitário. Além disso, 

deve informar que aquela oferta foi dispensada de registro pela CVM e que a comissão 

“não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua 

qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados” (art. 5º, §8º, I e II).
192 

 

Essa opção envolvia a emissão de títulos de dívida conversíveis. Era estabelecido um 

termo e, após ser alcançado, o investidor poderia escolher entre (i) receber o valor do título 

acrescido de uma remuneração definida contratualmente ou (ii) participar do quadro social da 

                                                 
186 MEDNES, op. cit., p. 37.  
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empresa.193 Contudo, essas disposições, assim como grande parte do artigo 5o, foram revogadas 

pela IN 588, que regula o equity crowdfunding. 

A segunda solução encontrada foi a utilização de Contratos de Investimento Coletivo, 

nos quais os investidores compravam quotas do contrato e essas quotas lhes conferiam 

participação nos resultados da empresa. Essa opção não envolvia a emissão de títulos de dívida, 

mas um termo também era definido no contrato de investimento coletivo e, após seu decurso, 

era conferida aos investidores a opção de participarem da empresa, compondo seu quadro 

social.194 Essas opções foram substituídas após a entrada em vigor da IN 588, editada em 13 de 

julho de 2017 e responsável pela regulação do equity crowdfunding no Brasil. 

3.2.2 Arcabouço jurídico ao qual se sujeita o equity crowdfunding. 

O equity crowdfunding é regulado atualmente pela IN 588. Contudo, cabe uma 

compreensão quanto ao contexto jurídico no qual se insere o instrumento financeiro, de forma 

a compreender a necessidade de elaboração de normas regulamentadoras pela CVM. Os 

diplomas legais relevantes são a Lei n. 6.385 de 1976, as IN 400, 480 e 539 da CVM, assim 

como a Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar n. 123 de 2006.195Após sua edição 

em 2017, o arcabouço jurídico relevante consta também com a IN 588, que regula 

especificamente a matéria. 

O equity crowdfunding lida com a emissão de valores mobiliários e, portanto, se sujeita 

à Lei n. 6.385/76. No caso, os valores emitidos no instrumento financeiro em questão se 

enquadrariam no inciso IX196 do artigo 2o da referida lei. A partir da redação do dispositivo, 

podem ser identificados dois critérios para que haja a subsunção do título ao enunciado do 

inciso IX: (i) a geração de direitos de participação, parceria ou de remuneração e (ii) a 

ocorrência de oferta pública.197  

Os direitos de “participação, parceria ou de remuneração” presentes no inciso IX podem 

ser compreendidos sob o viés de que o “o investimento deve dar direito a alguma forma de 

remuneração”. 198 Esse elemento do inciso IX deriva da jurisprudência norte-americana que 

definiu o conceito de contrato de investimento como, expondo aqui de forma sucinta, o 

investimento feito com o objetivo de lucro em virtude do esforços realizados pelo 

                                                 
193Ibid, p. 170. 
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195 MENDES, op. cit., p. 49-56.. 
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empreendedor.199 Esse conceito posteriormente se tornou a definição de security. 200 Logo, 

destaca-se a expectativa de lucro como um dos elementos que caracterizam as securities, sendo 

o lucro interpretado de forma ampla como sendo qualquer tipo de ganho. No caso do inciso IX, 

o termo remuneração deve ser compreendido como mais amplo que conceito de lucro.201  

Quanto ao primeiro critério, manifestou-se a Procuradoria Federal Especializada (PFE) 

junto à CVM pela sua existência no que tange os valores expedidos no equity crowdfunding. A 

PFE tem competência, nos termos do artigo 31 da Lei n. 6.385/76, para elaborar pareceres 

jurídicos opinando de forma técnica sobre temas relacionados ao mercado de capitais.202 No 

PARECER/CVM/ PFE n. 002/2012, a PFE entendeu que os valores emitidos no equity 

crowdfunding podem ser contemplados no artigo 2o, inciso IX, da Lei n. 6.385/76, pois esses 

títulos ou contratos geram determinados direitos, como o direito de participação, parceria ou 

remuneração, podendo ser compreendidos como valores mobiliários. 203  

Ademais, cabe averiguar se ocorre a oferta pública. O conceito de oferta pública está 

disposto no artigo 19, §1º, da Lei n. 6.385/76,204 enquanto que os meios de emissão estão 

determinados no §3o, artigo 19 da mesma lei. Cabe então, averiguar se a Internet constitui meio 

válido para que uma oferta ou venda de valores mobiliários configure uma oferta pública. A 

CVM, no Parecer de Orientação CVM n. 32/2005, indicou que sim, apontando que se 

enquadraria na hipótese do inciso III, §3o, do artigo 19. A CVM delimitou que “a Internet 

permite o acesso indiscriminado às informações divulgadas por seu intermediário.”205 

Inclusive, nessa mesma manifestação, a CVM indicou que esse entendimento já constava na IN 

400, em seu artigo 3o, inciso IV.  

Dessa forma, preenchidos os requisitos delimitados no artigo 2o, podendo se afirmar que 

os valores emitidos no equity crowdfunding constituem valores mobiliários e sujeitam-se à 
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regulação da CVM. Passam, portanto, a estarem sujeitos às Instruções da CVM que tratam sobre 

registro, dentre as quais as principais são a IN 400 e a IN 480. A primeira trata sobre o registro 

da companhia emissora e a segunda trata sobre o registro da oferta pública.206 

Resta abordar a Constituição Federal de 1988. Essa norma carrega importância no 

contexto do equity crowdfunding em razão do perfil dos emissores que buscam financiamento. 

No caso desse instrumento financeiro, os emissores são médias e pequenas empresas, assim 

como startups. Entretanto, a IN 588 realiza um recorte e determina que as empresas que poderão 

usufruir do equity crowdfunding serão apenas as sociedades empresárias de pequeno porte.  

A Constituição Federal trata empresa de pequeno porte em seu artigo 179207, 

determinando tratamento diferenciado para essas empresas, visando incentivá-las. A Lei 

Complementar n. 123 define em seu artigo 3o o conceito de empresa de pequeno porte, a seguir 

transcrito: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere 

o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior 

a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) (grifos do autor) 

 

A partir da redação do artigo 3o, caput, compreende-se que há uma limitação aos tipos 

societários que podem figurar como empresa de pequeno porte, que são: (i) a sociedade simples, 

(ii) a empresa individual de responsabilidade limitada e (iii) o empresário referido no artigo 966 

do Código Civil de 2002.208 Contudo, a IN 588 traz seu próprio conceito de sociedade 

empresária de pequeno porte: 

 

III – sociedade empresária de pequeno porte: sociedade empresária constituída no 

Brasil e registrada no registro público competente, com receita bruta anual de até 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) apurada no exercício social encerrado no 

ano anterior à oferta e que não seja registrada como emissor de valores mobiliários na 

CVM; 

 

                                                 
206 MENDES, op. cit., p. 52-53.  
207 Constituição Federal de 1988, artigo 179: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão 

às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 

visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”. 
208 MENDES, op. cit., p. 54. 
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 A conceituação disposta na IN 588 traz um valor limite de receita bruta anual que 

excede aquele disposto na Lei Complementar n. 123, gerando um aparente conflito entre as 

duas conceituações. A questão sobre os conceitos diversos de empresa de pequeno porte será 

abordada no tópico seguinte aos se tratar sobre os emissores.  

3.2.3 IN 588 da CVM e a estrutura do equity crowdfunding no Brasil. 

A IN 588 é editada com o propósito de legalizar e regulamentar o equity crowdfunding 

no Brasil. A estrutura definida para o equity crowdfunding apresenta semelhanças, mas também 

diferenças, com aquela definida nos Estados Unidos pelo JOBS Act. A análise do arranjo 

brasileiro será divido em subtópicos, os quais tratarão dos investidores, dos emissores e das 

plataformas de crowdfunding.  

3.2.3.1 Investidores 

A regulação sobre o equity crowdfunding distingue entre os diferentes tipos de 

investidores. No Brasil, os tipos de investidores estão previstos no artigo 4º da IN 588 e são: o 

investidor não qualificado, o investidor líder, o investidor qualificado e o investidor não 

qualificado definido a partir de sua renda bruta anual ou montante de investimentos financeiros.  

O investidor não qualificado está previsto no artigo 4º, caput, e diz respeito ao público 

de forma geral, impondo um limite ao montante que pode investir, que é de R$10.000,00 por 

ano-calendário. Esse valor equivaleria a $ 3.076,07,209 valor que supera o limite norte-

americano de $ 2.200,00.  

O investidor líder está definido no artigo 2º, VI, sendo a “pessoa natural ou jurídica com 

comprovada experiência de investimento nos termos do art. 35, § 2º e autorizada a liderar 

sindicato de investimento participativo”. O artigo 35, §2º, determina que o investidor líder deve 

divulgar sua experiência prévia na liderança de rodadas de investimento, assim como o 

percentual de sua participação em tais rodadas e os resultados.  

O investidor líder é objeto dos artigos 35 a 37 da IN 588. Seu papel é reduzir a assimetria 

de informações entre os investidores e os emissores. Pode atuar como mentor do emissor, 

utilizando seus conhecimentos para aumentar as chances de sucesso da empresa ou como 

interlocutor entre o emissor e o sindicato de investimento participativo. O investidor líder obtém 

uma taxa de desempenho como remuneração paga pelos investidores pelos serviços prestados 

na função.  

O sindicato de investimento participativo, também denominado de sindicato, está 

definido no artigo 2º, V, sendo um coletivo de investidores, havendo investidores apoiadores 

                                                 
209 Valor limite foi convertido utilizando a taxa de conversão do Banco Central do Brasil do dia 8 de nov. de 2017. 
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que se vinculam ao investidor líder. O sindicato pode optar por constituir ou não um veículo de 

investimento para participar das ofertas de equity crowdfunding. As demais disposições sobre 

o sindicato e o veículo de investimento se encontram nos artigos 32 a 34 da IN 588.  

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, não há vedação à constituição de 

sindicatos no investimento em que os investidores não qualificados podem participar. Cria-se, 

portanto, no Brasil, incentivos para que investidores profissionais assumam o papel de 

investidores líderes, reduzindo a assimetria de informação e melhorando a qualidade dos 

investimentos.210  

Os investidores qualificados estão previstos no artigo 4º, II, e são aqueles qualificados 

“nos termos de regulamentação específica que dispõe sobre o dever de verificação da adequação 

dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente”. A IN 539, que trata sobre o dever de 

verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, contém o 

conceito de investidor qualificado em seu artigo 9º-B, o qual está atrelado ao conceito de 

investidor profissional, contido no artigo 9º-A da mesma Instrução da CVM.211 

Por fim, há os investidores previstos no artigo 4º, III, que são aqueles: 

 

(...) 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 no caput pode ser ampliado para até 10% (dez por 

cento) do maior destes dois valores por ano-calendário. 

 

Na legislação americana, quanto aos investidores definidos pela renda anual e 

patrimônio líquido, o limite é de 5% desses valores se forem de $107.000,00 ou menos, ou seja, 

$5.350,00, e de 10% se forem de $107.000,00 ou mais. No Brasil, apenas se considera o 

investidor, nos termos do artigo 4º, III, aqueles cuja renda bruta anual ou montante de ativos 

                                                 
210 CATALINI, FAZIO, MURRAY, op. cit., p. 9.  
211 IN 539: “Art. 9º-A São considerados investidores profissionais: I – instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II – companhias seguradoras e sociedades de 

capitalização; III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; IV – pessoas naturais ou jurídicas 

que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, de acordo 

com o Anexo 9-A; V – fundos de investimento; VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida 

por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; VII – agentes autônomos de 

investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, 

em relação a seus recursos próprios; VIII – investidores não residentes. “Art. 9º-B São considerados investidores 

qualificados: I – investidores profissionais; II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos 

financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito 

sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B; III – as pessoas 

naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela 

CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas 

e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e IV – clubes de investimento, desde 

que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.”. (grifos do autor). 
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financeiros seja superior a R$100.000,00, que equivaleria à $ 30.760,70.212 Dessa forma, 

percebe-se que a norma brasileira permite um aumento do limite para 10% para esses 

investidores tendo por base um valor parâmetro – os R$100.000,00 - menor que o adotado nos 

Estados Unidos - $107.000,00. Isso permite que os investidores brasileiros tenham limites 

maiores para investir apesar de terem receita bruta anual e patrimônio com valores inferiores 

aqueles estipulados na norma norte-americana. Todavia, isso pode também ter reflexos 

negativos se os investimentos não forem propriamente feitos.  

Os investidores devem declarar o seu enquadramento por meio de declaração prestada 

à plataforma. A IN 588 contém, em seus anexos, os modelos de declaração referentes a cada 

autor.  

3.2.3.2 Emissores 

A IN 588 definiu em seu artigo 1º, caput, que somente empresas de pequeno porte 

podem utilizar o equity crowdfunding. O conceito de empresa de pequeno porte adotado pela 

IN 588 diverge daquele presente na Lei Complementar n. 123. A Lei Complementar define, em 

seu artigo 3º, II, a empresa de pequeno porte como aquela que “aufere, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)”.  

Contudo, a IN 588 indica em seu artigo 2º, III, a sociedade empresária de pequeno porte 

como aquela constituída no Brasil e “com receita bruta anual de até R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais) apurada no exercício social encerrado no ano anterior à oferta”. Portanto, para 

os fins da IN 588, a sociedade empresária de pequeno porte pode ter receita bruta anual superior 

àquela prevista na Lei Complementar n. 123. Cabe questionar se essa diferenciação entre os 

conceitos indica que a sociedade empresária na IN 588 não está sujeita aos limites societários 

presentes na Lei Complementar n. 123, especialmente as sociedades empresárias de pequeno 

porte que excedam o valor máximo estipulado na Lei Complementar n. 123. Essa análise, 

entretanto, não é objeto do presente trabalho e não será discutida aqui. Para os fins do presente 

trabalho, compreende-se que à sociedade empresária de pequeno porte da IN 588 está sujeita 

às limitações presentes na Lei Complementar n. 123 quanto ao seu tipo societário. Esse 

entendimento do teor da IN 588, que – em diversos dispositivos – menciona que o tipo 

societário da sociedade empresária de pequeno porte gera efeitos diversos. Entende-se que essa 

menção ao tipo societário, não havendo um definido na IN 588, se refere aos tipos societários 

contidos na Lei Complementar n. 123.  

                                                 
212 Valor limite foi convertido utilizando a taxa de conversão do Banco Central do Brasil do dia 8 de nov. de 2017. 
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Assim como no contexto norte-americano, no Brasil também se determinou que o 

emissor deve fornecer determinadas informações consideradas essenciais para a avaliação pelos 

investidores. Essas informações serão disponibilizadas pela plataforma e seguirão o formato 

estabelecido no Anexo 8 da IN 588. A IN 588 também define que o contrato entre o emissor e 

a plataforma deve ter determinadas cláusulas. Um exemplo seria a cláusula especificando as 

informações que o emissor deve fornecer para a plataforma.  

A IN 588 não tratou sobre as especificidades das declarações financeiras que emissores 

devem prestar, objeto de detalhamento minucioso na legislação norte-americana, determinando 

exigências maiores para a declaração de montantes mais elevados.  

Quanto ao valor que pode ser captado pelos emissores, também há um limite. No cenário 

brasileiro, o emissor pode captar o valor máximo de R$ 5.000.000,00 dentro de um prazo de 

180 dias. Essa disposição está prevista no artigo 3º da IN 588. Fora isso, o investidor tem um 

período de desistência de, no mínimo 7 dias, para desistir do investimento sem a aplicação de 

uma penalidade. Caso a oferta seja realizada com êxito, o emissor só poderá se utilizar da 

exceção da IN 588 para captar recursos novamente após 120 dias, contados a partir da data de 

encerramento da oferta.  

O limite máximo de captação no Brasil é de R$ 5.000.000,00 –  que equivale a 

$ 1.538.035,50 -,213 sendo valor superior ao limite de $ 1.070.000,00 nos Estados Unidos. Na 

esfera temporal, o regime brasileiro oferece um limite temporal mais constrito, já que o emissor 

deve captar em 180 dias o valor desejado, enquanto que nos Estados Unidos esse valor pode 

ser captado ao longo de 12 meses. Apesar dessa constrição temporal, o emissor que tiver 

sucesso na captação de recursos no Brasil poderá realizar nova captação após 120 dias. 

Contudo, a soma dos valores captados deve obedecer o limite de R$ 5.000.000,00 por ano-

calendário, nos termos do artigo 3º, §3º, IN 588. Nos Estados Unidos há disposição similar, no 

qual a soma dos valores captados deve obedecer o limite de $ 1.070.000,00 dentro dos 12 meses 

anteriores à captação.  

O resultado dessa disposição é de que é necessário que os emissores realizem esforços 

para captar o recurso no valor fixado dentro desse prazo para que possa obter o financiamento, 

já que o modelo brasileiro de equity crowdfunding adota o modelo AON quanto à disposição 

dos recursos ofertados, nos termos do inciso V, artigo 5º, da IN 588. Contudo, o inciso III, do 

artigo 5º funciona como forma de mitigar essa constrição temporal. Essa regra permite ao 

                                                 
213 Foi utilizada a taxa de conversão do real para o dólar do dia 8 de nov. 2017. Para que haja uma equivalência 

entre os valores limites do regime brasileiro e do regime norte-americano em dólares, seria necessária haver uma 

proporção de 1:5 no que tange o valor do dólar em relação ao valor do real.  



 62 

emissor estabelecer valor alvo mínimo e máximo. Isso significa que pode haver uma 

distribuição parcial caso o valor mínimo seja atingido, mesmo que o valor alvo principal da 

oferta - o valor alvo máximo - não seja alcançado. O valor alvo mínimo deve ser igual ou 

superior a 2/3 do valor alvo máximo.  

Essa disposição remete ao modelo KIA, no qual o emissor mantém os valores já 

ofertados mesmo sem atingir o valor alvo, mas como a norma prevê um valor alvo mínimo, se 

trata então de um modelo AON adaptado. Dessa forma, há uma mitigação da desvantagem 

encontrada na constrição temporal mencionada.  

3.2.3.3 Plataformas 

O registro de uma pessoa jurídica como plataforma eletrônica de investimento 

participativo depende do cumprimento de certos requisitos definidos no artigo 13 da IN 588. 

Dentre eles estão: (i) estar constituída a pessoa jurídica no Brasil; (ii) dispor de capital social 

integralizado mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (iii) dispor de recursos tecnológicos 

adequados para a verificação de determinadas informações; e (iv) e ter um código de conduta 

aplicável aos sócios, administradores e funcionários.  

A regulação brasileira, ao determinar que é necessário um capital social integralizado 

mínimo, impõe um requisito que não está presente na legislação americana. Esse requisito 

representa um encargo adicional para a plataforma brasileira do que para aquela no contexto 

norte-americano. Contudo, as responsabilidades atribuídas à plataforma são diversas e as 

penalidades aplicadas podem exceder o capital integralizado. Dentre as penalidades previstas 

no artigo 11 da Lei n. 6.385/76, o inciso II dispõe sobre a aplicação de multa. O §1º do artigo 

11 estabelece os valores limites das eventuais multas. A partir desses valores, pode se avaliar 

que o capital integralizado é baixo, já que a multa pode ter seu valor estipulado em até 

R$ 50.000.000,00, nos termos do inciso I do §1º, podendo inclusive superar esse valor, desde 

que obedecidos os limites previstos nos demais incisos do §1º do artigo 11. 

Uma possível solução seria alocar a responsabilidade de forma diversa, em vez de 

concentrá-la na plataforma. Um exemplo seria eximir a plataforma da obrigação de monitorar 

a destinação dada pelo emissor aos recursos captados após realizada com sucesso a captação. 

Essa responsabilidade é atribuída à plataforma pelo §1º, do artigo 3º da IN 588. Atualmente, 

não realizar esse monitoramento enseja as penalidades do artigo 11 da Lei n. 6.385/76, 

constituindo inclusive infração grave para os efeitos do §3º do artigo 11 dessa lei. 

A plataforma, sob o regime da IN 588, restou incumbida de cumprir diversas diligências 

quando à verificação de informações. Os artigos 19, 25, 27 e 34 são exemplos de encargos sob 

a responsabilidade da plataforma. Esses dispositivos tratam sobre a verificação da regularidade 
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do emissor, da disponibilização do material didático para orientar os investidores, do 

encaminhamento de documentos à CVM e da verificação de informações sobre os sindicatos. 

O parágrafo único do artigo 4º também estabelece deveres da plataforma, como a obtenção das 

declarações dos investidores atestando seu status. Há semelhanças com os requisitos norte-

americanos – como o caso da disponibilidade de material didático para os investidores. 

Alguns elementos definidos na IN 588 merecem destaque por destoarem de mecanismos 

similares nos Estados Unidos, como é o caso da questão referente à guarda de documentos. Nos 

Estados Unidos, os documentos devem ficar guardados por 5 anos, sendo que nos dois primeiros 

anos os documentos devem estar em local de fácil acesso.214 No Brasil, nos termos do artigo 38 

da IN 588, os documentos também devem ser mantidos por 5 anos, mas podem ser guardados 

em meio físico ou eletrônico, sendo possível inclusive que os originais sejam substituídos por 

imagens digitalizadas. Não há a exigência de manutenção dos documentos em local de fácil 

acesso.  

Cabe mencionar também que, nos termos do artigo 48 da IN 588, as plataformas estão 

“dispensadas da observância da regulamentação específica sobre a verificação da adequação 

dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente”. Isso significa dizer que a plataforma 

está dispensada da observância da IN 539, que trata sobre esse tema. 

Ademais, resta tratar sobre a remuneração das plataformas. As modalidades de 

remuneração permitidas podem ser extraídas da Seção 8 do Anexo 8 da IN 588, seção que 

dispõe sobre as informações relativas à remuneração da plataforma. Dentre os possíveis meios 

de remuneração estão: (i) a remuneração fixa, (ii) a taxa de sucesso de captação do valor alvo, 

(iii) a remuneração por meio de recebimento de valores mobiliários da sociedade empresária de 

pequeno porte, sejam eles distribuídos ou não na oferta realizada pela sociedade empresária em 

questão; (iv) a remuneração por taxa de desempenho - a ser calculada com base em “percentual 

simples do ganho de capital bruto do investidor”, em consonância com o artigo 19, inciso X, da 

IN 588 -; e (iv) outras formas de remuneração.  

As formas de remuneração listadas representam o rol indicado na Seção 8. Constata-se 

que é um rol exemplificativo - numerus apertus -, permitindo que outras formas de remuneração 

não previstas na IN 588 sejam adotadas.  

 

                                                 
214 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Regulation Crowdfunding. A Small 

Entity Compliance Guide for Crowdfunding Intermediaries. Disponível em: 

<https://www.sec.gov/divisions/marketreg/tmcompliance/cfintermediaryguide.htm#requirements-for-

intermediaries>. Acesso em: 05 de nov. 2017. 
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3.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A REGULAÇÃO DO EQUITY 

CROWDFUNDING NOS ESTADOS UNIDOS E NO BRASIL. 

A análise da estrutura do equity crowdfunding nos Estados Unidos e no Brasil permitiu 

a identificação das características de cada arranjo regulatório. A partir dessas características, 

elaborou-se a Tabela 1, que contém um quadro comparativo entre as duas regulações.  

 

Tabela 1 – Quadro comparativo entre a regulação do equity crowdfunding nos Estados Unidos 

e no Brasil 

 
Estados Unidos Brasil 

Normas 

Regulamentadoras 

1) JOBS Act, Títulos II e III; e 

2) Regulation Crowdfunding 

1) IN 588 

Fiscalização U.S. Securities Exchange Commission Comissão de Valores Mobiliários 

Enforcement 1) Competência federal; e 

2) Competência estadual 

1) Competência federal 

Sistemas de equity 

crowdfunding 

1) Sistema federal; e  

2) Sistema estadual 

1) Sistema federal 

Constitui exceção de 

registro de emissão de 

valores mobiliários? 

Sim Sim 

Modelo 1) AON; ou  

2) KIA 

1) AON modificado (valor alvo mínimo e 

valor alvo máximo) 

Fórum de comunicação Presente Presente 

Possibilidade de 

constituição de 

sindicato de 

investimento. 

Sim, mas somente sob o Título II. Sim. 

Exceções utilizadas 

antes da 

regulamentação do 

equity crowdfunding. 

Regras 504, 506 e 506 da Regulation D. IN 400 e uso de Contratos de Investimento 

Coletivo 

Distinção entre 

investidores. 

1) Título II: accredited investors; 

2) Título III: non-accredited investors: 

a) Investidor não qualificado; 

b) Investidor não qualificado definido 

pela receita anual e patrimônio 

líquido. 

1) Investidor não qualificado; 

2) Investídor líder; 

3) Investidor qualificado; e 

4) Investidor não qualificado definido a 

partir de sua receita bruta anual ou 

montante de investimento. 
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Requisitos referentes ao 

emissor: 

1) Volume de captação: $1.070.000,00; 

2) Prazo para captação: 12 meses; 

*Observação: só pode realizar a 

captação total de $ 1.070.000,00 por 

ano-calendário. 

3) Atualização de progresso quanto à 

captação de recursos;  

4) Relatórios anuais a serem fornecidos 

à SEC; 

5) Documentos exigidos: 

• Form C (informações sobre 

direitos, proprietários de 20% 

ou mais do capital do emissor; 

plano de negócios do emissor; 

pretendida forma de utilização 

dos recursos captados; preço 

dos valores ofertados; método 

de cálculo dos preços; se 

aceitará recursos além do valor 

alvo; transações com 

indivíduos com potencial 

conflito de interesses; e 

declarações financeiras.) 

1) Volume de captação: R$1.000.000,00 

($ 1.538.035,50); 215 

2) Prazo para captação: 180 dias, podendo 

realizar nova captação após 120 dias da 

conclusão da última oferta bem-sucedida. 

*Observação: só pode realizar a captação 

total de R$ 5.000.000,00 por ano-

calendário. 

3) Documentos exigidos: 

• Anexo 8 (informação sobre a 

sociedade empresária de pequeno 

porte; informações sobre o plano 

de negócios; informações sobre o 

valor mobiliário ofertado; 

informações sobre o sindicato de 

investimento participativo, se 

houver; comunicação sobre a 

prestação de informações 

contínuas após a oferta; alertas 

sobre riscos; informações sobre 

conflitos de interesse; informações 

sobre a remuneração da 

plataforma eletrônica de 

investimento participativo e os 

critérios utilizados para sua 

determinação; informações sobre 

a tributação aplicável; texto 

contendo advertência padrão). 

Requisitos referentes ao 

Investidor 

1) Fornecer declaração sobre seu tipo de 

investidor. 

2) Fornecer declaração afirmando ter 

compreendido material educacional. 

3) Responder à questionário 

4) Valor limite de investimento:  

a) Investidor não qualificado: 

$2.200,00; ou  

b) Investidor não qualificado definido 

a partir de sua receita anual ou 

patrimônio líquido:  

5% da sua receita anual ou do seu 

patrimônio líquido, caso sejam 

inferiores à $107.000,00. Se o valor 

da receita anual ou do patrimônio 

líquido do investidor for superior à 

$107.000,00, então seu limite de 

investimento poderá ser aumentado 

para 10%. 

 

1) Fornecer declaração sobre seu tipo de 

investidor.  

2) Fornecer termo de ciência de risco. 

3) Valor limite de investimento:  

a) Investidor não qualificado:  

R$10.000,00 ($3.076,07);216 

b) Investidor líder:  

Pelo menos 5% do valor alvo mínimo da 

captação da oferta pública. (artigo 36, II, 

IN 588); 

c) Investidor qualificado:  

Não disponibilizado na IN 588 e IN 539; 

d) Investidor não qualificado definido a 

partir de sua receita bruta anual ou 

montante de investimento:  

Até 10% (dez por cento) da renda bruta 

anual ou o montante de investimentos 

financeiros se superiores a R$ 100.000,00 

($ 30.760,70) por ano-calendário. O 

                                                 
215 Valor limite foi convertido utilizando a taxa de conversão do Banco Central do Brasil do dia 8 de nov. de 2017. 
216 Idem. 
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limite de até 10% aplica-se ao maior valor 

dentre as duas opções. 

Requisitos referentes à 

plataforma 

1) Registro junto a SEC. 

2) Registro junto à uma national 

securities association. 

3) Deveres:217 

• Verificação das informações 

relativas ao emissor e divulgar 

informações relativas à oferta; 

• Fornecer materiais 

educacionais aos investidores; 

• Obter declaração dos 

investidores sobre seu tipo de 

investidor; 

• Obter declaração do investidor 

informando que leu e 

compreendeu o material 

educacional; 

• Obter dos investidores 

questionário respondido 

demonstrando compreensão 

sobre os riscos do 

investimento; 

• Notificar os investidores sobre 

informações relevantes; 

• Averiguar se os emissores 

cumprem os requisitos legais 

para serem emissores; 

• Certificar-se que os emissores 

têm meios adequados para 

manter registro dos detentores 

de seus valores mobiliários; 

• Divulgar as informações 

fornecidas pelo emissor; 

• Manter canal de comunicação 

para emissores e investidores 

interagirem; 

• Cumprir exigências legais 

quanto à manutenção e 

transmissão do montante 

captado; 

• Manutenção de registros 

relacionados a atividade como 

intermediário por 5 anos, 

estando em local de fácil 

acesso nos 2 primeiros anos; 

• Disponibilizar informações 

essenciais sobre a oferta. 

 

1) Registro junto à CVM. 

2) Capital integralizado mínimo: 

R$ 100.000,00. 

3) Estar constituída no Brasil. 

4) Elaborar código de conduta. 

4) Dispor de recursos tecnológicos 

adequados para a verificação de 

determinadas informações. 

5) Deveres:218 

• Verificar determinadas 

informações sobre o investidor 

líder e emissor, assim como a 

veracidade das informações 

prestadas; 

• Verificar os valores investidos 

pelos investidores; 

• Verificar o tipo societário do 

emissor; 

• Verificar o teor do contrato ou 

escritura relativos ao valor 

mobiliário ofertado; 

• Obter declaração dos investidores 

sobre seu tipo de investidor; 

• Obter do investidor termo de 

ciência do risco; 

• Fornecer materiais educacionais 

aos investidores; 

• Notificar os investidores sobre 

informações relevantes; 

• Averiguar se os emissores 

cumprem os requisitos legais para 

serem emissores; 

• Divulgar eventuais conflitos de 

interesse; 

• Manter registro da participação de 

cada investidor; 

• Divulgar as informações 

fornecidas pelo emissor; 

• Manter canal de comunicação para 

emissores e investidores 

interagirem; 

• Cumprir exigências legais quanto 

à manutenção e transmissão do 

montante captado; 

                                                 
217 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. PART 227—

REGULATION CROWDFUNDING, GENERAL RULES AND REGULATIONS, de 13 de maio de 2016. 

Disponível em: <https://www.ecfr.gov/cgi-

bin/retrieveECFR?gp=mc=true&n=pt17.3.227&r=PART&ty=HTML>. Acesso em: 27 de out. 2017. 
218 Os encargos elencados estão presentes nos artigos 3, 4, 5, 8, 19,24 a 27 e 34 da IN 588. 
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• Manutenção de registros 

relacionados a atividade como 

intermediário por 5 anos; 

• Manter serviço de atendimento ao 

investidor 

• Guardar sigilo sobre informações 

financeiras e das operações 

realizadas pelos clientes.; 

• Apresentar documentos jurídicos 

relativos à oferta; 

• Disponibilizar informações 

essenciais sobre a oferta 

• Verificar os requisitos para a 

oferta pública.; 

• Verificar o cumprimento do 

procedimento do equity 

crowdfunding. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.  

 

Os regimes brasileiro e norte-americano apresentam diversas semelhanças. 

Primeiramente, o equity crowdfunding é uma exceção de registro quanto à emissão de valores, 

seja na SEC nos Estados Unidos, seja na CVM no Brasil. Por ser uma exceção de registro, já 

significa uma redução em relação aos procedimentos ordinários de emissão de valores 

mobiliários. Essa característica já representa uma redução dos custos no que se refere aos 

procedimentos de emissão no equity crowdfunding se comparado aos procedimentos nos quais 

há o registro. 

A discriminação entre os tipos de investidores também apresenta certa semelhança. Em 

ambos os regimes estão presentes os investidores qualificados, os não qualificados e os 

investidores líder. Embora o investidor líder só esteja presente no equity crowdfunding sob o 

Título II do JOBS Act, é plausível constatar que o equity crowdfunding buscou alcançar perfis 

de investidores similares em ambos os países. Inclusive, os limites adotados entre os países se 

aproximam, apesar de serem expressos em moeda distinta e sua comparação sujeita à taxa de 

câmbio entre as moedas, a qual varia no tempo.  

No que se refere aos encargos atribuídos às partes no equity crowdfunding, pertinente 

tratar da questão da proteção ao investidor, assim como dos custos de transação. Em ambos os 

regimes, são impostos requisitos de divulgação de informações detalhados, buscando oferecer 

ao investidor um volume considerado suficiente pelas normas reguladoras para que tome 

conhecimento do empreendimento e do risco a ele atrelado. Tanto a IN 588 quanto a Regulation 

Crowdfunding dispõem de forma detalhada sobre quais informações devem ser 

disponibilizadas. Essas exigências de divulgação de informações pelo emissor demandam 

informações sobre diversos aspectos do empreendimento. Buscam informar o investidor sobre 
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o plano de negócio, os tipos de valores mobiliários que estão sendo ofertados, eventuais 

conflitos de interesse, etc. Há inclusive exigências de prestação de informações de forma 

continuada e não apenas no momento anterior à emissão. Essas informações são relevantes para 

que seja protegido o investidor, pois uma das formas pela qual se dá a proteção ao investidor é 

pela divulgação de informações sobre o empreendimento e seu risco. As exigências de 

manutenção de arquivo, presentes em ambos os regimes, também conferem proteção ao 

investidor, pois os documentos relativos à oferta serão guardados pela plataforma por pelo 

menos 5 anos, permitindo que haja uma fonte segura de onde podem ser obtidos tais 

documentos. 

Fora isso, diversos são os deveres atribuídos às plataformas, em ambos os regimes. 

Esses deveres incluem obrigações relativas à verificação de informações sobre os emissores e 

sobre os investidores. Também se verifica a veracidade das informações disponibilizadas por 

ambas as partes. Isso aumenta a higidez do processo de emissão de valores mobiliários por 

equity crowdfunding, pois confere maior confiabilidade ao instrumento, já que há uma 

verificação constante por parte da plataforma. Essa confiabilidade gera uma diminuição do risco 

encarado pelo investidor. Em realidade, as medidas de proteção ao investidor, de forma geral, 

diminuem o risco encarado pelo investidor ao reduzir a assimetria de informações e conferirem 

maior segurança aos investidores durante o processo de investimento. Essa redução do risco 

representa uma redução nos custos de transação, já que o risco também representa um custo de 

transação, potencializando o negócio. 

Sobre os custos de transação, ambos os regimes têm mecanismos similares de redução 

de custos de transação. Ambos dispõem sobre a manutenção pela plataforma de canais de 

comunicação para que investidores e emissores possam interagir. Esses canais de comunicação 

diminuem custos de transação relativos aos esforços quanto ao processo para que as partes se 

conectem e interajam. O canal facilita essa comunicação. A própria existência de uma 

plataforma e sua obrigatoriedade como mecanismo para a realização da oferta no equity 

crowdfunding¸ especialmente no Título III de JOBS Act e na IN 588, já reduz diversos custos 

de transação. Especificamente, a plataforma serve como um centralizador das ofertas no equity 

crowdfunding, facilitando o encontro entre os investidores e os emissores. A própria estrutura 

do equity crowdfunding, com a disponibilização dos termos do contrato ou escritura referente 

ao valor mobiliário ofertado, assim como sobre informações relacionadas ao empreendimento 

já diminui custos de transação referentes aos bargaining costs. O investidor pode acessar esse 

pacote de informações com facilidade e analisar o empreendimento. Mesmo que haja dúvida 
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sobre algumas informações ou queira informações adicionais, há o canal de comunicação a seu 

dispor.  

Ademais, as obrigações impostas às plataformas auxiliam na redução dos enforcement 

costs, pois – como no caso da IN 588 -  a plataforma tem o dever de verificar a destinação dos 

recursos obtidos por meio da oferta par averiguar se não estão sendo alocados em contrariedade 

ao disposto na IN 588.  

Portanto, a partir da análise das características dos regimes de equity crowdfunding, o 

autor deriva alguns entendimentos. Primeiramente, ambos os regimes convergem em diversos 

pontos, apresentando estruturas semelhantes, apesar de pertencerem a jurisdições distintas e 

com tradições históricas e distintas. Evidente que existem divergências, havendo momentos em 

que uma norma se mostra mais criteriosa que a outra, mas é o entendimento do autor que os 

regimes, de forma geral, apresentam estruturas que mais convergem do que divergem.  

Segundo, ambos os regimes demonstram uma preocupação com a proteção ao 

investidor. Há autores, como Nikki D. Pope, que entendem que a regulação para proteção ao 

investidor acarreta encargos que complicam e, por vezes, inviabilizam a captação de recursos 

por empreendedores e startups.219 Contudo, a proteção ao investidor é essencial para que haja 

desenvolvimento econômico. Se as medidas de proteção ao investidor adotadas nos regimes 

brasileiro e norte-americano inviabilizam ou não a utilização do equity crowdfunding pelas 

empresas que necessitam de capital semente dependerá de uma análise empírica sobre a 

utilização do instrumento financeiro. Presentemente, há dificuldade em se realizar tal análise 

no contexto brasileiro, tendo em vista que a IN 588 foi editada em 13 de julho de 2017, razão 

pela qual o autor optou por efetuar uma análise comparativa entre os regimes brasileiro e norte-

americano. De qualquer forma, entende o autor que foram mantidas diversas medidas de 

proteção ao investidor – especialmente em relação à divulgação de informações - e que essas 

medidas, apesar de gerarem custos aos agentes envolvidos, são relevantes para que haja uma 

efetiva proteção ao investidor e consequente desenvolvimento econômico.  

Entende o autor que alguns problemas podem ser apontados, como a questão da 

responsabilização. Ao se analisar as normas aplicáveis ao equity crowdfunding, se constatou 

que um dos agentes que acumula um nível maior de responsabilidade é a plataforma. No regime 

brasileiro, a plataforma inclusive pode incorrer em infrações consideradas graves na legislação 

aplicável, no caso a Lei n. 6.385/76. O capital mínimo a ser integralizado pelas plataformas no 

regime brasileiro inclusive não seria suficiente para arcar com tais penalidades caso as infrações 

                                                 
219 POPE, op. cit., p. 110.  
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se repitam. Os deveres das plataformas são diversos e devem ser cumpridos em relação a todas 

as ofertas. Isso representa um alto grau de responsabilidade acumulada em um dos agentes do 

equity crowdfunding. Uma possível forma de lidar com esses riscos seria incorporar os valores 

das potenciais infrações em sua remuneração. Fora isso, entende o autor entende que o equity 

crowdfunding reduz os custos de transação, pelos argumentos supracitados, potencializando a 

negócio referente à emissão de valores mobiliários e fomentando a atividade empresarial das 

empresas em fase de desenvolvimento.  

Por fim, no que diz respeito ao sopesamento entre o fomento da atividade empresarial e 

a proteção ao investidor ao se regular o equity crowdfunding, o autor entende que foi alcançado 

um equilíbrio. Por um lado, a regulamentação do equity crowdfunding como exceção ao registro 

de emissão de valores mobiliários permitiu a redução de custos, assim como a redução de custos 

de transação, potencializando a realização de negócios entre os emissores e investidores e, 

consequentemente, fomentando a atividade empresarial até certo ponto. Por outro lado, foram 

mantidas diversas medidas de proteção ao investidor, que se traduziram em obrigações sobre 

verificação de informações e também em exigências quanto à divulgação de informações. Essas 

medidas garantem que o procedimento do equity crowdfunding, apesar de ser uma exceção ao 

registro, não deixará o investidor desguarnecido. Essa proteção ao investidor também serve 

como forma de fomentar a atividade, pois confere maior segurança ao investidor para que atue 

nesse papel e canalize sua poupança privada em empreendimentos.  

Oportuno indicar que esses entendimentos são pautados na análise comparativa ora 

realizada. A prática comercial mostrará se as medidas de proteção ao investidor adotadas foram 

excessivas. Uma análise empírica também demonstrará o nível de aderência ao instrumento 

financeiro por parte das empresas que necessitam de capital semente. Todavia, essas são 

análises empíricas que não foram objeto da presente análise e, nesse aspecto, há uma limitação 

quanto às conclusões aqui adotadas, as quais se beneficiariam ao serem complementadas por 

estudos empíricos.  
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4 CONCLUSÃO  

O presente trabalho analisou o instrumento financeiro do equity crowdfunding e sua 

regulamentação nos Estados Unidos e no Brasil. Primeiramente, no Capítulo 1, tratou-se do 

crowdfunding, instrumento do qual advém o equity crowdfunding. O crowdfunding se torna 

uma opção viável com o advento da Internet, permitindo que seja realizada a captação de 

recursos de uma pluralidade de investidores de forma mais facilitada. A crise financeira de 2008 

cria um cenário propício para a adoção do crowdfunding como forma alternativa de obtenção 

de financiamento por empreendedores e empresas que tinham dificuldade em obtenção de 

financiamento por meios tradicionais como bancos, empresas de venture capital e angel 

investors. Dentro desse contexto se desenvolve o equity crowdfunding que envolve a emissão 

valores mobiliários, havendo uma tendência global em favor da regulamentação deste 

instrumento financeiro.  

Contudo, a utilização da emissão de valores mobiliários enseja a preocupação com 

determinadas questões relacionadas ao mercado de capitais, dentre as quais estão a proteção ao 

investidor, os custos de transação envolvidos no equity crowdfunding, assim como a 

determinação de quais títulos podem ser compreendidos como valores mobiliários. O Capítulo 

2, portanto, aborda essas questões. Trata da proteção ao investidor, a partir da literatura do Law 

and Finance, apontando-a como relevante para que haja crescimento econômico. Entretanto, 

são apontadas as críticas feitas ao Law and Finance e às suas conclusões, especialmente no que 

tange a centralidade atribuída à tradição jurídica como elemento determinístico da qualidade da 

proteção ao investidor. Aponta-se que também deve ser dada relevância ao contexto social, 

político e jurídico, no qual se inserem as normas, pois são um reflexo desse contexto.  

Ademais tratou-se dos custos de transação e como o equity crowdfunding diminui os 

custos de transação em seus diversos aspectos, sejam search costs, sejam bargaining costs, 

sejam enforcement costs. Essa redução dos custos de transação potencializa a negociação no 

equity crowdfunding, ou seja, a negociação de valores mobiliários. No que diz respeito aos 

valores mobiliários, também se abordou a questão da relação entre os títulos de crédito e os 

valores mobiliários. A discussão perdeu força, especialmente após da edição da Lei n. 6.385/76, 

que elenca em seu artigo 2º um rol dos títulos que constituem valores mobiliários. O inciso IX 

do artigo 2º cria, inclusive, uma conceituação mais ampla do que poderia configurar um valor 

mobiliário. Atualmente, entende-se que um título de crédito pode ser um valor mobiliário, desde 

que atendidos determinados requisitos. 

A partir dessas considerações, analisou-se no Capítulo 3 a regulamentação do equity 

crowdfunding nos Estados Unidos e no Brasil. A começar pelos Estados Unidos, foi exposto o 
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cenário no qual surge o instrumento financeiro, como era realizado antes da regulamentação, 

assim como a estrutura adotada pelas normas regulamentadoras, o JOBS Act e a Regulation 

Crowdfund. Passou-se então à análise do contexto brasileiro, também indicando o contexto no 

qual surge o equity crowdfunding, como era realizado antes de ser regulamentado e a estrutura 

que foi adotada pela norma regulamentadora, a IN 588. 

Após se realizar uma análise comparativa entre os dois regimes de equity crowdfunding, 

o autor entendeu que houve uma redução dos custos relacionados à emissão de valores 

mobiliários e dos custos de transação envolvidos nesse processo, mas que também foram 

mantidas diversas medidas de proteção ao investidor, permitindo que houvesse um equilíbrio 

entre o fomento à atividade empresarial e a proteção ao investidor. Contudo, constata o autor 

que a análise feita neste trabalho é uma análise comparativa dos textos normativos que regulam 

o equity crowdfunding nos Estados Unidos e no Brasil. Não foi objeto da análise a apreciação 

de todos os desdobramentos desses textos nos seus respectivos contextos. Ademais, entende o 

autor que resta a realização de uma análise empírica para se verificar se as conclusões do 

trabalho corresponderão com as práticas comerciais ou não. Em outras palavras, o autor entende 

que é necessária uma verificação empírica para se analisar se as medidas de proteção ao 

investidor adotadas nos regimes de equity crowdfunding foram excessivas ou não e como as 

empresas que necessitam de capital semente reagirão à regulação do equity crowdfunding, em 

particular à IN 588, de recente edição. 
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