Fundada em 2009, a Vox Capital é a primeira e mais ativa gestora de investimentos de impacto
no Brasil. Seu propósito é criar um mundo em que negócios são agentes de transformação social
positiva. A Vox Capital faz isto através de investimentos em empresas, que incorporam tecnologias
inovadoras com potencial de transformar a sociedade. Desde então, a Vox Capital já lançou 2
fundos de investimento e está ativamente buscando empresas que se encaixem nos critérios
apresentados a seguir.

VOX IMPACT INVESTING II FIP
LANÇAMENTO: Agosto/2016
TAMANHO ALVO: R$ 120 milhões
PIPELINE: 500 empresas prospectadas até o momento. A
meta é investir em 10 negócios até 2020.
TESE DE INVESTIMENTO: Acreditamos que uma nova
forma de fazer negócios é possível, combinando retorno
financeiro com impacto social, através de tecnologias
inovadoras e escaláveis, que pro-ativamente trabalhem
para a redução de desigualdades de origem
sócioeconômicas.
GEOGRAFIA: todo território nacional.

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA OS EMPREENDEDORES?
• Ser parte de uma comunidade - uma vez que a empresa
é investida pela Vox, a equipe será inserida na
comunidade internacional de negócios de impacto e na
rede de investidas da Vox. Este é um ecossistema que
ajudamos a construir, então conhecemos muito bem cada
elo.
• Um sócio que assina embaixo - apoiamos empresas em
troca de participação acionária. Desta forma, nos
tornamos sócios. Nossa equipe, composta por
empreendedores, oferece suporte, recomendações,
conselhos e governança. Como já sentamos do outro lado
da mesa, ajudamos o seu negócio como se fosse o nosso.
• Conexões relevantes - articulamos redes locais e
internacionais de investidores, fundos parceiros e
relacionamentos comerciais comprometidos em alavancar
o impacto social positivo no mundo, ampliando ainda mais
as possibilidades para a sua empresa.
• Seriedade – as empresas investidas pelas Vox Capital
podem divulgar abertamente que receberam o nosso
aporte. Uma empresa que já foi investida por um fundo de
investimento oferece mais segurança a parceiros e
fornecedores, por ser auditada anualmente e ter
governança sólida.
• Investimento – inicialmente 3 a 15 milhões de reais.
Ainda há a possibilidade de acompanharmos futuras
rodadas de capital que a empresa venha a receber.

INVESTIMENTOS: de R$ 3 a R$ 15 milhões por empresa,
em troca de participações acionárias (equity) de 20% a
40%.
ESTÁGIO: Empresas com produto/serviço pronto, que
apresentem vendas contínuas e product-market fit
comprovados.; plano de negócio com a definição dos
recursos e metas para 12 a 24 meses; canais de
distribuição determinadas e foco em crescimento e
atributos que destravem novas fontes de receita.
TECNOLOGIA: Tecnologias inovadoras incorporadas ao
core do negócio.
SETORES ALVO: Educação, Saúde e Serviços Financeiros.

O QUE PEDIMOS DE VOLTA?
• Sócios comprometidos com a redução de desigualdade
social através do core da empresa
• Ótimos gestores de pessoas que estejam abertos a
receber conselhos e feedbacks
• Flexibilidade, transparência e alinhamento de valores.
• Disponibilidade para envio de informações financeiras,
realização de reuniões de conselho e auditoria legal,
contábil e de impacto
• Compromisso com a venda da empresa em um horizonte
de até 10 anos, respeitando o prazo restante para
encerramento do fundo.
NÃO INVESTIMOS EM:
• Empresas sem clientes pagantes ou que não possuam
as licenças necessárias para operar
• Organizações sem fins lucrativos
• Negócios que não incorporem tecnologia
• Empresas cujo foco não seja o mercado brasileiro
• Empreendedores sem dedicação exclusiva
• Negócios que não possuam ativos relevantes para uma
saída.
COMO PARTICIPAR DO NOSSO PROCESSO:
1) Envie um e-mail com apresentação para:
prospeccao@voxcapital.com.br.
2) Primeiro contato: conversa com a área de prospecção
3) Validação: conversa com demais integrantes da gestora
4) Análise em profundidade: caso a empresa seja aprovada no
comitê interno, por todos os membros da Vox.

