
Raising
Capital
Como a baixa da taxa Selic está
afetando a forma de captar
recursos 

GUIA SOBRE 



Você sabe como
anda a taxa
SELIC?



Algumas notícias



QUEDA HISTÓRICA DA TAXA SELIC

TAXA SELIC EM 2015
(01/06)

13,70% 2,00%
TAXA SELIC EM 2020
(01/08) 

Rendimento anual da taxa
SELIC



O que é a taxa SELIC?

Poupança
Título Públicos 
CDI

A taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e Custódia) é a taxa básica de
juros da economia brasileira.

Essa taxa de juros é definida pelo governo e
influencia o quanto os investimentos
relacionados a ele irão render.

Alguns desses investimentos são:
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Quanto maior a taxa
SELIC, maior será a
atratividade em
investimentos
públicos 
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Quanto menor for a
taxa SELIC, maior
será a procura por
outras formas de
investimentos



Com a baixa histórica da taxa
SELIC, começaram a surgir
novas alternativas privadas de
investimentos



Uma dessas novas alternativas
são os 

Fundos de investimentos
voltados para empresas



COMO OS FUNDOS DE
INVESTIMENTOS ATUAM

CAPTAM RECURSOS

Os fundos de investimento
captam recursos de investidores 

INVESTEM EM
EMPRESAS

Com esses recursos eles
investem em empresas privadas

CRESCIMENTO DAS
EMPRESA

Com o aporte do fundo, as
empresas expandem e se

tornam mais lucrativas

REPASSE DE LUCROS

Após o tempo acordado entre as
partes, abre-se uma janela de
oportunidade de saída para o

Fundo

1 2 3 4



Como acontece um aporte de um
Fundo de Investimentos?

O CAMINHO DO INVESTIDOR

TAXA SELIC BUSCA DE OUTROS
INVESTIMENTOS

FUNDOS DE
INVESTIMENTOS

COMPRA/APORTE
DE EMPRESAS

Com a taxa SELIC
baixa, manter o

dinheiro rendendo no
banco não é um

investimento de alta
lucratividade

Os investidores
buscam  outras

formas de
investimentos para
render mais seus

capitais

Mesmo contendendo
um risco maior do
que o banco, os

Fundos de
Investimento

oferecem um retorno
bem maior do que a

SELIC

Com o dinheiro dos
investidores, os

fundos de
investimento

compram partes de
empresas  esperando
um retorno financeiro

RETORNO DO
CAPITAL

Após um tempo, as
empresas compradas

retornam parte dos
lucros aos fundos de

investimento que
repassam para os

investidores



UMA EMPRESA APORTADA POR UM FUNDO
DE INVESTIMENTOS RECEBE

Capital
Networking
Treinamentos
Consultorias
Sinergia

MUITO ALÉM DE SOMENTE UM APORTE EM DINHEIRO



Mas como
conseguir esse
aporte?



O fundo avalia diversos fatores
da empresa antes de fazer um
aporte. Alguns desses fatores
são:

TAXA DE RISCO

Qual a probabilidade da empresa não apresentar o
retorno esperado?

GESTÃO/GOVERNANÇA DA EMPRESA

Como é estruturada a gestão dos processos internos
da empresa? Qual é seu estilo de governança?

VALOR DA EMPRESA

Qual o valor da empresa no mercado? O quanto é
necessário investir?



Um fundo de investimentos só irá
aportar em uma empresa se ela

for bem estruturada e apresentar
a menor taxa de risco possível

para o investidor



Uma alternativa para avaliar e
melhorar esses fatores é através da
participação de uma consultoria
independente 
O QUE UMA CONSULTORIA INDEPENDENTE OFERECE?

Ela oferece uma avaliação externa dos pontos de
melhoria que a empresa necessita para se estruturar
de forma mais eficaz. Além disso, oferece também
ferramentas sobre o valor do negócio e quais os
pontos chave que a empresa se destaca no mercado.

Dentro de um processo de aporte de um fundo de
investimentos, ter uma boa visão de sua empresa e o
quanto ela vale no mercado torna a probabilidade
do aporte muito maior.



SAIBA MAIS SOBRE
NOSSAS SOLUÇÕES
PODEMOS TE AJUDAR A AUMENTAR

SUAS CHANCES DE UM APORTE

https://www.linkedin.com/company/11348109/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991990789&text=Ola%2C+gostaria+de+falar+comigo+%3F
https://brasilvaluation.com.br/

