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Resumo 

O gerenciamento da comunicação com investidores anjos numa startup é fundamental para o 
seu sucesso e um desafio para o gerente de projetos, onde o seu trabalho enfrenta um ambiente 
inovador e dinâmico, com recursos financeiros e humanos escassos e alto risco de investimento. 
O investidor anjo, representa um dos seus principais stakeholders, contribuindo em diversos 
aspectos, entre eles recursos financeiros, e com isso tornando-se chave para o sucesso do projeto 
e crescimento da startup até tornar-se uma empresa estruturada. O trabalho conduz o leitor para 
o gerenciamento de projetos e duas de suas áreas fundamentais, o Gerenciamento da 
Comunicação e o Gerenciamento de Stakeholders, e então explica-se a gestão de projetos 
voltada especificamente para startups e a comunicação e gestão dos investidores anjos, parte 
interessada no projeto. O estudo foi realizado a partir da observação, onde o autor do trabalho 
também foi o gerente de projetos da startup, sendo o responsável por toda a comunicação com 
os investidores anjos e participando de todas as fases do projeto até a conclusão do estudo. 
Durante o trabalho busca-se identificar as expectativas, interesses e influências dos investidores 
com o gerente de projetos, apresenta-se técnicas e ferramentas para comunicação e envio de 
dados.  

 

Palavras-chave: Startup. Investidor anjo. Projeto. Stakeholders. 

 



Abstract 

Angel investors communication management is key for the success of a startup and a challenge 
to the project manager, where her duties face an innovative, dynamic and highly risky 
environment. Human and financial assets are scarce. The angel investor represents one of the 
main stakeholders for the startup, contributing on many ways (including his money) and by that 
becoming key to the success of the project and the growth of the startup until it becomes a 
mature company. This work conducts the reader through two fundamental areas of the Project 
Management: Communication Management and Stakeholder Management and then explains 
the project management focused on startups and the communication and management of angel 
investors. The study was performed through the observation, having the author as the project 
manager of the startup and responsible for all the communications with angel investors and 
actively participating on all phases of the project until the conclusion of this study. Throughout 
this work, the intention is to identify expectations, interests and influences played by the 
investors with the project manager. Techniques and tools for the communication and data 
sharing are presented. 
 

Key Words: Startup. Angel Investor. Project. Stakeholders. 
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1. INTRODUÇÃO  

O assunto deste estudo surgiu pela mudança de cenário profissional enfrentada pelo 

autor, migrando da gestão de projetos de grande porte para a gestão de projetos de startup. 

O objetivo geral do trabalho é tratar dos desafios enfrentados no gerenciamento da 

comunicação com investidores anjos num projeto de startup. Porém, não é possível tratar deste 

tema, sem antes explicar ao longo do trabalho a importância da gestão da comunicação e da 

gestão de stakeholders em projetos em geral.  

Em seguida será explicado sobre o gerenciamento de projetos em startups, do seu 

ambiente inovador e dinâmico, do seu alto nível de risco de investimento e então de um dos 

seus principais stakeholders, o investidor anjo. 

Acredita-se que o investidor anjo tem um papel fundamental nas startups e com isso o 

trabalho visa como objetivo específico identificar as expectativas, interesses e influências do 

mesmo com o gerente de projetos, além de apresentar e analisar técnicas e ferramentas para 

comunicação e envio de dados com os investidores durante o projeto, identificar o melhor nível 

de detalhamento e periodicidade da comunicação.  

Neste trabalho foi utilizada a metodologia descritiva e aplicada. Descritiva por buscar 

descrever e analisar as expectativas, interesses e influências dos atuais investidores anjos de 

uma startup de tecnologia, e aplicada, pois visa apresentar técnicas e ferramentas para 

comunicação e envio de dados com os mesmos durante o projeto. 

O autor do trabalho é também o responsável pela gestão do projeto da startup, portanto 

tornou-se possível a observação, ou seja, contato direto com os investidores anjos e a 

participação em todas as fases do projeto desde o início até a conclusão deste estudo. 

O projeto trata-se de uma plataforma online para colocar em contato cuidadores e 

profissionais de enfermagem com famílias que precisam deste tipo de atendimento. 

  



2 

2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o Guia PMBOK “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo” e o “Gerenciamento de projetos é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos” (PMBOK, 2013, p.5).  

Existem diversas metodologias e melhores práticas para o gerenciamento de projetos, 

porém o autor deste trabalho utilizou informações do Guia PMBOK (2013), onde se classifica 

o gerenciamento de projetos em cinco grupos de processos: 

• Iniciação, 

• Planejamento, 

• Execução, 

• Monitoramento e controle, e 

• Encerramento. 

Dentro dos grupos, considera-se a existência de 47 processos de gerenciamento de 

projetos, agrupados em 10 áreas de conhecimento. 

Neste trabalho iremos focar em duas destas áreas e seus processos, a área de 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto e Gerenciamento de Stakeholders do Projeto. 

Os processos estão interligados e a alteração de um dos 47 processos pode impactar em 

diversos outros. Conforme exemplo citado no próprio Guia PMBOK “[...] se o cronograma for 

abreviado, muitas vezes o orçamento precisará ser aumentado para incluir recursos adicionais 

a fim de concluir a mesma quantidade de trabalho em menos tempo” (PMBOK, 2013, p.6). 

Outro guia utilizado, não tanto quanto o acima citado, mas muito útil para o início do 

projeto da startup, foi o modelo do Project Model Canvas, criado pelo professor José Finocchio 

Júnior, especialista em gerenciamento de projetos. O guia incentiva um método visual, 

utilização de post-its e participação de stakeholders do projeto.  

Ao longo do trabalho iremos mostrar a utilização de algumas das práticas sugeridas no 

Guia PMBOK (2013) e a evolução do projeto da startup. 
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3. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

O sucesso de um projeto depende em boa parte da habilidade do gerente de projetos em 

se comunicar corretamente com as partes interessadas, desde a equipe envolvida diretamente 

no projeto até influências externas ao projeto. 

Os gerentes precisam interagir com grupos diversificados e os que são bem-
sucedidos reconhecem as armadilhas que as características de cada grupo 
ou indivíduo podem representar para a comunicação e estabelecem pontes 
para atravessar esses verdadeiros “rios caudalosos”. (CHAVES et al., 2014, 
p. 24) 

Não se trata somente de uma habilidade em transmitir informações ou até mesmo falar 

em público, como muitas pessoas acreditam. Conforme o Guia PMBOK (2013) o gerente de 

projetos deve planejar, gerenciar e controlar as comunicações. Portanto, envolve muitas 

habilidades além da correta verbalização. 

Em pesquisa realizada pelo PMI, a maioria dos projetos falham por problemas de 

comunicação. 

 
 
Figura 1 - Gráfico Principais Problemas em Projetos 
Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2009, PMI, disponível em www.pmsurvey.org. 

 

O gerente de projetos deve assegurar que informações importantes sejam comunicadas 

no momento certo e para o público correto, considerando as partes interessadas do projeto e 

suas expectativas e influências, pois “Em muitos projetos, as comunicações importantes são 
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distribuídas tardiamente e sem qualquer planejamento, acarretando enormes atrasos e prejuízos. 

” (CHAVES et al., 2014, p. 24).  

O Plano de Gerenciamento da Comunicação deve assegurar que todos os pontos citados 

anteriormente estejam bem definidos e assim garanta uma parte fundamental para o sucesso e 

a eficácia do projeto. 
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4. GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

O termo stakeholder é muito conhecido em português como parte interessada. 

As partes interessadas são pessoas, grupos ou organizações que podem afetar, serem 

afetados ou sentirem-se afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. 

(PMBOK, 2013, p.394).  

De acordo com o Guia PMBOK (2013) gerenciar Stakeholders envolve, entre outras 

atividades, “identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto”. Ver figura abaixo:  

 
 
Figura 2 – Partes interessadas no projeto 
Fonte: PMBOK (2013, p.31)  
 

Na gestão de um projeto de TI, sendo ou não de uma startup, geralmente estão entre os 

stakeholders os programadores, webdesigners, usuários, entre outros. Na gestão de startups de 

TI, encontramos também os investidores anjos, foco deste estudo.  

Não é uma tarefa simples identificar e gerenciar todas as partes interessadas no projeto, 

internas ou externas, porém é possível facilitar este trabalho se apoiando em técnicas, 

ferramentas e opiniões de especialistas.  

Importante ressaltar que o processo de identificação não ocorre somente no início do 

projeto, apesar de ser extremamente importante durante o seu planejamento, stakeholders 

surgem e saem em qualquer fase do projeto, além de poderem mudar de posição, portanto o 
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gerente de projetos deve estar sempre atento. Um stakeholder pode ser ou se tornar um 

bloqueador ou facilitador do projeto.  

O gerenciamento de stakeholders deve encorajar o desenvolvimento de estratégias, 

olhando para fora da empresa e identificando e investindo em todas as relações que vão 

assegurar o sucesso de longo prazo. (VALLE et al., 2014, p. 35). 

Há diversos modelos para classificar as partes interessadas e então direcionar 

corretamente os esforços para engaja-los e gerencia-lo. Um modelo classificatório citado pelo 

Guia PMBOK (2013) é identificar o poder e interesse de cada stakeholder. O poder/interesse 

“agrupa as partes interessadas com base no seu nível de autoridade (“poder”) e seu nível de 

preocupação (“interesse”) em relação aos resultados do projeto” (PMBOK, 2013, p.396). Ver 

figura 3. 

 

 
Figura 3 -  Poder/Interesse das partes interessadas 
Fonte: PMBOK (2013, p. 397). 
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O gerente de projetos deve ter claro e planejado como se comunicar e com qual 

frequência com cada parte interessada, para “atender às suas necessidades/expectativas, abordar 

as questões à medida que elas ocorrem, e promover o engajamento apropriado das partes 

interessadas nas atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto” (PMBOK, 

2013, p.404).  

Em relação ao engajamento, destaca-se a capacidade do gerente de projetos com 

relacionamentos interpessoais. 

A comunicação com os Stakeholders pode ocorrer através de diversos meios de 

comunicação, tais como, reuniões periódicas, relatórios, mídias sociais, conferência telefônica, 

entre outros.  

O Gerenciamento da Comunicação e o Gerenciamento de Stakeholders estão 

interligados e são fundamentais para o sucesso do projeto. A partir do momento em que se 

identifica os Stakeholders ou partes interessadas, é necessário ter um planejamento de 

comunicação com cada um (ver figura 4). Muitas vezes a maneira de transmitir uma mensagem 

para uma pessoa ou grupo, é totalmente diferente de outro. Assim como a frequência necessária 

e o meio utilizado de comunicação podem ser bem diferenciados.  

 
 
Figura 4 - Diagrama do fluxo de dados do processo Planejar o gerenciamento das comunicações 
Fonte: PMBOK (2013, p. 288).  
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5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM STARTUPS 

Cada projeto tem suas próprias características, nenhuma gestão, mesmo sendo a partir 

do mesmo gerente de projetos, irá produzir o mesmo cenário de projeto e terá os mesmos 

resultados. 

No caso de gerenciamento de projetos em startups, não é diferente, porém alguns pontos 

se destacam, assim como temos convergências em projetos que envolvem as mesmas áreas de 

conhecimento técnico. 

Alguns pontos interessantes para destacar num ambiente de um projeto de startup são 

as incertezas, velocidade das mudanças, recursos financeiros e humanos limitados, além de 

outros.  

O assunto e o investimento em startups no Brasil ainda são muito recentes, porém, é 

possível encontrar muitas informações principalmente em plataformas voltadas para 

investidores e em reportagens de revistas, onde se enfatiza muito os conceitos, as startups que 

estão em destaque e também os aportes recebidos por elas. Conforme reportagem publicada da 

revista Exame “uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios 

repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza” (REVISTA EXAME, 

2016). 

A incerteza faz parte do mundo das startups, pois por ser um negócio inovador, não é 

possível ter certeza do seu potencial de sucesso, comparar ou ter referências.  

A incerteza afeta consideravelmente a gestão de projetos, pois é necessário tomar 

decisões estratégicas de forma muito rápida e além do mais, não é possível realizar 

planejamentos de médio e longo prazo, pois geralmente você está testando e validando o 

mercado, além de estar desenvolvendo o produto ou serviço. As solicitações de mudanças 

fazem parte do dia a dia do projeto. 

Não é possível utilizar algumas ferramentas que são comuns em projetos tradicionais, 

pois podem tornar o processo de gestão lento ao invés de aumentar a produtividade. 

Atualmente, as startups crescem tão rapidamente que, apesar de identificarem seus 

pontos fracos, para elas é difícil corrigir seu curso" e "Os fundadores tendem a considerar 

estruturas e processos formais - elementos comuns às quatro atividades - como ameaças 

burocráticas ao seu espírito empreendedor" (HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL, 

2016b). 
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6. INVESTIDORES ANJOS 

No caso de uma startup, sempre teremos a figura dos investidores anjos como parte 

interessada no projeto e muitas vezes com alto poder de influência.  

O investidor-anjo, tradução do termo “angel investor” e também conhecido 
como “business angel”, é a designação para as pessoas físicas que investem 
recursos financeiros próprios em negócios emergentes, isto é, que estejam 
em fase inicial de seu desenvolvimento, agregando o seu conhecimento, 
experiência e relacionamento adquiridos em suas carreiras executiva ou 
empresarial, para o empreendedor. (SPINA, 2011, Edição Kindle, 
Localização 201) 

O investidor anjo dilui com o empreendedor o risco inerente de uma startup. Risco 

citado anteriormente, presente por ser um negócio inovador e atualmente também pelas 

condições econômicas atuais do nosso país. 

Um investidor pode colaborar muito mais do que com dinheiro, ele pode trazer contatos 

e experiência em gestão, portanto é fundamental estar próximo dos investidores, afinal todos 

tem o mesmo interesse, o sucesso da startup. 

Os investidores 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, por isto é conhecido como smart-money. (ANJOS DO 
BRASIL, 2016) 

Os investidores esperam um retorno sobre o capital investido e esse retorno deve ser 

bem maior que a aplicação em investimentos tradicionais. Porém, eles têm ciência que o ciclo 

de prazo para retorno de investimento numa startup pode ser longo, e muitas vezes são 

necessários outros aportes de investidores para o crescimento da startup. 

Poucas negociações entre empresas envolvem tanto risco, tanta incerteza e 
tanta emoção quanto a de fundadores de uma startup com investidores de 
risco, ou VCs (“venture capitalists”). (HARVARD BUSINESS REVIEW 
BRASIL, 2016a) 

A conquista de investidores anjos não é uma tarefa simples para as startups, muitas 

vezes são necessárias diversas apresentações, conhecidas no mundo das startups como pitches, 

para investidores e grupos de investidores, além da apresentação de documentos e dependendo 

da etapa de investimento, de um protótipo do produto. 
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Vale explicar que um pitch é uma apresentação bem rápida sobre o modelo de negócios 

e a equipe responsável, geralmente entre 2 minutos a 10 minutos.  O pitch é curto, pois “para o 

investidor o que interessa inicialmente é apenas identificar se há afinidade com o negócio 

apresentado e, principalmente, se acredita no potencial do empreendedor. ” (SPINA, 2011, 

Edição Kindle, Localização 822). 

Após o investidor se interessar, então ele irá solicitar informações mais detalhadas sobre 

a startup e realizará um estudo para definir se investe ou não no negócio. 

Geralmente os fundadores das startups se candidatam para diversos grupos de 

investidores. “O investidor sabe que o empreendedor vai pedir condições melhores, que vai 

buscar outras propostas, que vai usar todo poder de barganha que tiver – mas não depois de ter 

fechado o acordo” (HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL, 2016a). 

Existem algumas classificações para investimentos em startups (ver figura 5), porém 

vamos nos concentrar nos dois primeiros níveis, pois fazem parte do nosso caso de estudo.  

 
 
Figura 5 -  Estágios de investimento 
Fonte: Spiname (2011, Edição Kindle, Localização 402) 
 

Geralmente para que a startup possa ter um protótipo ela inicia com investimento 

realizado por amigos ou familiares, conhecido como “FFF”, pois representa Fundadores, 

Família e Amigos (derivado do termo em inglês Friends).  

Este capital normalmente é obtido quando o empreendedor tem apenas uma 
ideia e quase nada para mostrar, mas precisa de algum recurso para passar 
esta ideia para o papel ou desenvolver um protótipo ou prova de conceito, 
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com objetivo e passar para o estágio seguinte do seu negócio. (SPINA, 
2011, Edição Kindle, Localização 414) 

Conforme Spina (2011): “Os investidores-anjo que, diferentemente dos FFF, fazem um 

investimento de valor agregado, o chamado smart-money, o ‘dinheiro inteligente’, pois além 

dos recursos financeiros, normalmente aplicam também seus conhecimentos, experiência e 

relacionamento para apoiar o empreendedor”. 

Os fundos de capital semente (ou seed-capital): são fundos de investimento, 
estruturados por um gestor e um administrador (chamados de General 
Partners / GPs), que utilizam recursos de terceiros (chamados de cotistas 
ou Limited Partners / LPs), normalmente obtidos junto a órgãos e agências 
governamentais que tem interesse em incentivar o desenvolvimento de 
negócios para o país [...] e outras entidades como fundos de pensão e 
investidores institucionais. (SPINA, 2011, Edição Kindle, Localização 
440) 

Conforme explicado anteriormente, o gerente de projeto deve planejar e gerenciar seus 

stakeholders, no caso os investidores anjos. A correta gestão deste grupo poderá garantir a 

evolução dos níveis de investimento e o sucesso da startup. 

  



12 

7. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

7.1 A Startup 

A startup começou o seu projeto oficialmente em novembro de 2015, porém em agosto 

os fundadores iniciaram contato com amigos e familiares para divulgar o seu modelo de negócio 

e captar investimento para desenvolver o seu MVP.  

O MPV é a sigla para “Minimum Viable Product” ou em português “Produto 

Minimamente Viável”. O MPV é uma maneira para testar o produto e analisar quais 

funcionalidades realmente serão interessantes para implementar. 

Além de ser usado para testar a utilização do produto e seus recursos, o MVP também 

serve para testar as demandas dos usuários. Ou seja, o experimento pode estar centrado no 

produto em si ou em outros componentes que permitam validar hipóteses do negócio. 

(TOLEDO, 2016). 

Os fundadores utilizaram o modelo do Project Model Canvas para definir os requisitos 

para o MVP. O modelo incentiva a responder perguntas fundamentais para compreender e 

definir o projeto de maneira ágil e participativa. 

O modelo foi fundamental para mostrar e apresentar de maneira simples e rápida a ideia 

do projeto para os possíveis investidores. A apresentação não foi através do Canvas, mas 

utilizou as respostas geradas por este modelo. Ver figura 6. 
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Figura 6 - Project Model Canvas 
Fonte: Project Model Canvas (2016), disponível em www.pmcanvas.com.br. 
 

O aporte necessário para o desenvolvimento do MVP foi captado totalmente no mês de 

outubro de 2015 através de 12 investidores anjos. 

O produto da startup é uma plataforma onde coloca em contato fornecedores e 

contratantes de serviços de saúde. 

7.2. Os investidores anjos 

Não ouve uma seleção rigorosa em relação ao perfil profissional dos investidores anjos 

do primeiro aporte, porém teria sido possível, pois o projeto despertou mais interesse do que o 

esperado e alguns amigos e contatos não puderam entrar como investidores. Os selecionados 

foram por proximidade com os fundadores e por tempo de resposta em relação ao interesse em 

investir. Alguns foram apresentados ao modelo de negócios através de conversa informal, 

porém todos receberam uma apresentação e outros participaram de uma rápida reunião 

organizada pelos fundadores e alguns apoiadores da ideia. 

Os fundadores não abriram negociação em cima dos termos do contrato com o intuito 

de que não ocorressem questionamentos posteriores sobre a forma de conduzir o negócio. 
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Já em relação ao segundo aporte, o contato inicial principal foi por meio de plataformas 

online para cadastro do projeto e assim análise por parte dos grupos de investidores.  

Em um dos grupos, onde o contato estava mais avançado até a conclusão deste trabalho, 

o grupo de investidores definiu um líder dos investidores anjos para continuar com a análise da 

startup. 

O modelo de investidor-líder é especialmente adequado para as redes de 
investidores-anjo, pois é aonde normalmente formam-se grupos de 
investimento e sem este papel bem definido os negócios acabam ficando 
muito lentos e sem eficácia. (SPINA, 2011, Edição Kindle, Localização 
1115). 

A conquista principal do primeiro grupo de investidores foi por eles considerarem a 

plataforma com um grande potencial de crescimento e por confiarem na equipe do projeto. 

Neste último caso, um quesito muito importante e questionado por alguns investidores, foi a 

dedicação em tempo integral de um dos fundadores da startup. 

Investidores em geral não confiam em gestões onde o fundador não se dedica em tempo 

integral ao projeto, em situações onde ele tem outros projetos ou trabalha em outra empresa. O 

investidor está aplicando seu capital num projeto de risco e com isso espera competência da 

equipe para executar e dedicação de seus fundadores. 

Atualmente a startup conta com 12 investidores anjos do primeiro aporte e busca o 

segundo aporte, conforme observado na linha do tempo do gráfico 1. O segundo aporte envolve 

fundos de investidores e há uma complexidade e uma análise muito maior, pois se trata de um 

investimento muito maior que o primeiro, onde era necessário somente desenvolver um 

protótipo. 

 
 
Gráfico 1 – Linha do tempo do projeto 
Fonte: A autora, 2016. 
 

Neste último cenário de captação de investidores anjos, em andamento até o final da 

conclusão deste trabalho, a startup contratou um serviço para estimar o valor da empresa e 
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preparar uma projeção financeira, além dos fundadores estarem muito mais interessados em 

analisar o perfil dos investidores e o quanto eles poderão agregar para a startup. Conforme 

citado anteriormente, não é somente questão de aporte financeiro, os investidores anjos podem 

e devem agregar muito mais ao negócio. 

No livro “Investidor anjo”, de Spina (2011), é apresentado o quadro da imagem 8, onde 

ele sugere o investidor anjo utilizar para mapear o quanto ele pode apoiar os empreendedores. 

Considera-se o quadro interessante para os dois lados. 

 
 
Figura 7 – Mapeamento do perfil do investidor anjo 
Fonte: Spina (2011, Edição Kindle, Localização 986) 
 

Hoje o perfil dos investidores anjos do primeiro aporte está distribuído entre 

profissionais de saúde, TI e empresários. Em relação ao segundo aporte, não foi possível mapear 

durante o estudo realizado, porém é possível identificar algumas características dos grupos de 

investidores, devido aos investimentos realizados por eles anteriormente em outras startups. 

Entre as características é possível mapear as áreas que mais interessam aos investidores e 

identificar o aporte médio realizado por eles.  

7.3 A comunicação com os investidores anjos 

Foco principal deste trabalho, a comunicação com os investidores anjos durante o 

projeto iniciou-se na primeira semana do projeto, em novembro de 2015. 
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Os investidores foram adicionados num grupo de e-mails e receberam a comunicação 

do início do projeto a partir do gerente de projetos. 

No e-mail constava o cronograma, o plano de negócios e fotos da equipe envolvida no 

projeto. Os investidores também foram convidados a participar com críticas e perguntas, e 

foram comunicados que receberiam um relatório quinzenal sobre os avanços do projeto. Ver 

gráfico 2. 

Durante alguns meses os investidores receberam relatórios em formato PDF contendo 

na estrutura básica: 

• Evolução - Planejado X Realizado  

• Últimos avanços 

• Custos 

 
 
Gráfico 2 – Relatório do projeto 
Fonte: A autora, 2015. 
 

A evolução era passada conforme avanços do cronograma criado no Project, uma 

ferramenta robusta para gerenciamento de projetos, onde é possível acompanhar o planejado e 
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o realizado para cada atividade do projeto.  Além do avanço representado graficamente, os 

investidores recebiam comentários adicionais. Ver evolução no gráfico 3. 

 
 
Gráfico 3 – Planejado e Realizado no projeto 
Fonte: A autora, 2016. 
 

No tópico últimos avanços, os investidores recebiam informações de itens concluídos e 

em andamento, tais como parcerias ou contratos com fornecedores, marcos importantes para o 

projeto, entre outros. 

Em relação aos custos, todos os tipos de gastos e direcionamento do orçamento eram 

detalhados no relatório. 

Todas as informações foram passadas com transparência, como mudanças nos planos, 

atrasos, riscos, entre outros. 

Após alguns relatórios enviados e com o acompanhamento até o momento, ficou claro 

algumas hipóteses deste trabalho. 

Hipótese 1: O investidor tem interesse em receber relatórios frequentes do gerente de 

projetos. 

Em nenhum momento os investidores solicitaram relatórios sobre o andamento do 

projeto, porém o próprio gerente de projetos se comprometeu a enviar. Os investidores não 

respondiam os relatórios enviados, mesmo quando incentivados com perguntas.  

Em um determinado momento o gerente de projetos parou de enviar os relatórios e 

somente um investidor questionou sobre o andamento, e mesmo assim após um longo período 

sem recebe-lo. 
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A hipótese é inconclusiva, pois os investidores anjos não demonstraram interesse nos 

relatórios, porém o gerente de projetos parou de envia-los após a plataforma entrar no ar. É 

possível considerar que eles estavam interessados nos avanços do projeto, mas no projeto em 

questão, o avanço tornou-se possível de ser acompanhando por redes sociais e pela própria 

plataforma, além de alguns terem contato muito próximo com os fundadores, recebendo 

informações em encontros informais. 

Hipótese 2: Com o recebimento constante do passo a passo do projeto o investidor ficará 

mais engajado e irá colaborar com a produtividade do projeto. 

Os investidores anjos não demonstraram engajamento através dos relatórios, mesmo 

sendo instigados a responderem perguntas ou enviarem dúvidas, portanto não impactaram na 

produtividade do projeto.  

Hipótese 3: Com o recebimento constante do passo a passo do projeto o investidor ficará 

mais engajado e não irá colaborar com a produtividade do projeto.  

O envio de relatórios foi constante por alguns meses, respeitando a meta do gerente de 

projetos em enviar quinzenalmente, porém seguindo a mesma situação da hipótese 2, os 

investidores não demonstraram engajamento, portanto não houve alteração na produtividade do 

projeto. 

A hipótese considerava que acontecendo um engajamento e por se tratar de vários 

investidores e com possíveis opiniões divergentes, poderia atrapalhar a produtividade do 

projeto. O gerente de projetos poderia ter dificuldade em gerenciar todos os investidores. 

Hipótese 4: A comunicação com muitos investidores anjos irá adicionar ruído na gestão 

do projeto. 

Conforme citado nas hipóteses anteriores, o envio de relatórios não gerou engajamento 

por parte dos investidores e com isso, através deste meio de comunicação não aconteceram 

ruídos na gestão do projeto. 

O gerente de projetos, com intuito de receber a opinião e ter o engajamento dos 

investidores, optou em testar outros meios de comunicação. 

Os investidores foram convidados a participarem de duas reuniões presenciais, onde 

seriam discutidos avanços dos projeto e próximas etapas, tais como melhorias e novas 

funcionalidades na plataforma, e negociação com fundos de investidores para o segundo aporte. 



19 

Os dois encontros presenciais tiveram em torno de 60% dos investidores participando, 

pois entre os doze investidores, dois não moravam na mesma cidade do encontro e outros não 

puderam conciliar as agendas. 

Nas reuniões todos os investidores se manifestaram, mostrando engajamento com o 

projeto, porém sem gerar nenhum ruído. Houve apoio nas decisões dos fundadores e no 

gerenciamento do projeto. 

Independente do meio de comunicação utilizado, os investidores anjos não adicionaram 

ruído na gestão do projeto. 

Hipótese 5: Os investidores anjos irão comprometer a produtividade do projeto. 

Em nenhum momento os investidores anjos comprometeram a produtividade do projeto 

e nem fizeram pressão em relação a metas. 

Eles não demonstraram forte engajamento com o projeto, porém considera-se alguns 

pontos como importantes para o não comprometimento da produtividade do projeto. 

Um destes pontos é a confiança dos investidores anjos na equipe do projeto. Alguns dos 

investidores trabalharam anteriormente com o gerente de projetos e outros tinham fortes 

referências profissionais do mesmo, além de referências da equipe técnica do projeto. 

Todos os investidores têm outras atividades e estas não estavam vinculadas ao projeto, 

portanto não tinha tempo suficiente para se dedicarem ao projeto. 

Outro ponto importante, citado anteriormente, os fundadores não abriram negociação 

em cima dos termos do contrato com o intuito de que não ocorressem questionamentos 

posteriores sobre a forma de conduzir o negócio. 

Hipótese 6: Os investidores anjos irão colaborar com a produtividade do projeto. 

O gerente de projetos procurou instigar os investidores anjos a colaborarem com a 

produtividade do projeto. Nem todos os meios de comunicação se mostraram adequados para o 

engajamento, porém pode-se afirmar que alguns investidores anjos colaboraram com a 

produtividade do projeto. 

O gerente de projetos entrou em contato direto com alguns investidores para convida-

los a colaborarem com atividades específicas do projeto, tais como apoio na elaboração e 

validação de pitches, divulgação da plataforma e organização de evento. Em quase todos os 



20 

casos os investidores convidados colaboraram com o projeto, e aqueles que não puderam, 

justificaram. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho foi possível acompanhar o ambiente dinâmico de uma startup em 

sua fase inicial até o lançamento do seu protótipo, um marketplace voltado para a área de saúde. 

Assim como apresentado durante o trabalho, os fundadores obtiveram um aporte 

financeiro, porém por se tratar do primeiro aporte com foco em construir um protótipo e por ter 

vindo de amigos e familiares, o orçamento era escasso. 

Num ambiente muito dinâmico e com recursos escassos, verificou-se que a gestão de 

projetos precisou ser adaptada, pois diferentemente de empresas estruturadas, o ambiente de 

uma startup necessita ser extremamente enxuto, por exemplo, a mesma pessoa realizando 

diversas atividades.  

Em ambientes onde há escassez de recursos humanos e financeiros, há a necessidade de 

selecionar e avaliar com muita cautela quais ferramentas de controle realmente são necessárias, 

com forte preocupação em melhorar a produtividade e em preparar a startup para um 

crescimento acelerado até tornar-se uma empresa. 

No caso deste trabalho, o objetivo principal era focar no gerenciamento da comunicação 

com investidores anjos da startup e chegou-se à conclusão que algumas ferramentas que o 

gerente de projetos estava acostumado a utilizar em projetos grandes e tradicionais, não 

deveriam ter sido utilizadas na startup, então no decorrer do projeto foram substituídas. 

A ferramenta inicial utilizada para acompanhamento do projeto, o Project, foi útil para 

o protótipo, mas poderia ter sido substituída, assim como foi após a conclusão do MVP. É uma 

ferramenta robusta e interessante para enviar relatórios, porém não foi feita para ambientes onde 

o cenário do projeto muda com uma frequência muito grande.   

O relatório é uma ferramenta muito comum em empresas, assim como o 

acompanhamento de cronogramas gerando o planejado e o realizado do projeto, porém não se 

mostrou necessário para a comunicação com investidores e poderia ter sido substituído 

inclusive por um meio mais informal, como mensagens por WhatsApp para o grupo. Vale 

ressaltar que este cenário sugerido é somente para o primeiro grupo de investidores, formado 

por familiares e amigos.  

Startup é sinônimo de inovação, acredita-se que o gerente de projetos pode focar em 

relatórios mais modernos, informações sendo repassadas de forma mais dinâmica e produtiva, 

principalmente durante a fase inicial, onde o foco é o protótipo e provar a capacidade de 
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execução da equipe do projeto, inclusive e principalmente do próprio fundador e do gerente de 

projetos, no caso, ambos representados pela mesma pessoa. 

Meta quinzenal de relatório é um período muito curto, apesar do projeto ter demonstrado 

avanços consideráveis em cada quinzena. É um período curto, pois o gerente de projetos de 

uma startup dificilmente assume somente esse papel.  Neste caso, além do papel de gestão do 

projeto, também foi assumido o papel de definir os requisitos e testar o produto, além de definir 

campanhas de marketing, entrar em contato com parceiros estratégicos, entre outros.   

Neste trabalho conclui-se que é necessário estudar processos formais e em alguns casos 

utiliza-los e em outros exclui-los, sempre aprendendo com o dia a dia e preparando a startup 

para um crescimento acelerado e a possiblidade de migrar de startup para uma empresa. 

Em relação ao posicionamento de investidores anjos, chegou-se à conclusão que aqueles 

representados por amigos e familiares, estão envolvidos com suas atividades principais e, 

portanto, não tem tempo em acompanhar a evolução do projeto com tanta frequência.  O 

principal é deixá-los cientes das principais etapas ou marcos do projeto, onde pretende-se 

chegar, quando será lançado o protótipo e em que momento será buscado um novo aporte. 

Quando a relação passa a envolver fundos de investidores, a comunicação é outra, pois 

já começa com a disputa de startups pela atenção destes fundos. Após conseguir atenção, a 

startup precisa passar por um longo processo de perguntas, desde perguntas sobre o seu produto, 

a capacidade da equipe, o valor da empresa, o aporte solicitado, entre diversos outros 

questionamentos.  

Apesar do estudo acompanhar somente o início desse relacionamento, conclui-se que a 

comunicação e as ferramentas utilizadas devem ser diferentes e sugere-se um estudo futuro 

especificamente sobre este grupo de investidores. 

O Brasil ainda está pedalando na questão de startups se comparado a outros países, 

porém é possível encontrar muitos materiais bons para estudo, principalmente na internet e de 

forma gratuita. Alguns fundos de investidores explicam de forma detalhada como deve ser o 

relacionamento e quais informações são necessárias para entrar em contato com investidores 

anjos. 

O livro Investidor Anjo, de Spina (2011), estudado neste material da uma ótima 

introdução sobre este mundo de inovação e sugere-se ler antes de entrar numa empreitada de 

startups. O gerente de projetos precisa conhecer as ferramentas de comunicação com 

stakeholders, porém precisa se adaptar ao ritmo de uma startup. 
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