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Anexo 27-II 

 

RELATÓRIO ANUAL – PLATAFORMAS ELETRÔNICAS DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA 

 

Nome: START ME UP CROWDFUNDING - SISTEMAS PARA INVESTIMENTO COLABORATIVO 

LTDA. 

CNPJ: 17.605.805/0001-61 

Página na rede mundial de computadores: https://www.startmeup.com.br/ 

RELATÓRIO ANUAL 

 

Ano de referência: 2019 (dois mil e dezenove) 

Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação foi atingido: 9 (nove) 

Nº de ofertas encerradas cujo valor alvo mínimo de captação não foi atingido: 6 (seis) 

Nº de ofertas em andamento: 2 (duas) 

Nº de sócios: 3 (três) 

Nº de funcionários: 8 (oito) 

Patrimônio líquido (R$): -1.565.403,47 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e 

três reais e quarenta e sete centavos negativos) 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS ENCERRADAS CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO 

MÍNIMO NÃO FOI ATINGIDO 1     

 

1. iComply 

Sociedade empresária de pequeno porte: ICOMPLY DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES EM 

TECNOLOGIA LTDA-EPP 

CNPJ: 24.314.402/0001-29 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF:N/A 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://icomply.com.br/ 

Data de início da oferta: 17/10/2018 

 
1 As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta encerrada sem êxito. 
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Data de encerramento da oferta: 10/01/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 414 (quatrocentos e quatorze) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais) 

 

2. iFriend 

Sociedade empresária de pequeno porte: THE IFRIEND INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 

CNPJ: 31.675.132/0001-47 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF: N/A 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://theifriend.com/ 

Data de início da oferta: 01/11/2018   

Data de encerramento da oferta: 12/01/2019     

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 300 (trezentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 

3. Cervejaria Sunset Brew 

Sociedade empresária de pequeno porte: CERVEJARIA SUNSET BRASIL LTDA. 

CNPJ: 22.809.620/0001-09 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve. CPF: N/A 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.sunsetbrew.com.br/ 

Data de início da oferta: 30/04/2019 

Data de encerramento da oferta: 27/10/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 
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Valor alvo máximo da oferta: R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais) 

 

4. ClubInvest 

Sociedade empresária de pequeno porte: CLUBINVEST INVESTIMENTOS LTDA. 

CNPJ: 29.755.203/0001-70 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve -  

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF: N/A 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.clubinvest.io/ 

Data de início da oferta: 10/05/2019 

Data de encerramento da oferta: 22/07/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 (seiscentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

 

5. BSocial 

Sociedade empresária de pequeno porte: BSOCIAL PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS LTDA. 

CNPJ: 26.719.991/0001-50 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve - CPF: N/A 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.bsocial.com.br/ 

Data de início da oferta: 17/05/2019 

Data de encerramento da oferta: 17/09/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 750 (setecentos e cinquenta) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 

 

6. Mobilitee 

Sociedade empresária de pequeno porte: MOBILITEE MOBILIDADE INTELIGENTE LTDA. 

CNPJ: 27.906.045/0001-86 
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Tipo societário: Sociedade Empresária de Sociedade Limitada. 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Sociedade em 

Conta de Participação / CNPJ: Não Constituída. 

Investidor líder do sindicato (se houver): EDMAR MENDOZA BULL / CPF: - 330.980.538-79 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://mobilitee.com.br/ 

Data de início da oferta: 12/06/2019 

Data de encerramento da oferta: 09/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 2.000 (dois mil) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE AS OFERTAS ENCERRADAS CUJO VALOR ALVO MÍNIMO DE 

CAPTAÇÃO FOI ATINGIDO 2 

 

1. Dr. Cannabis 

Sociedade empresária de pequeno porte: DR. C SERVICOS E CONTEUDOS INFORMATIVOS E 

EDUCACIONAIS LTDA 

CNPJ: 28.882.079/0001-40 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://drcannabis.com.br/ 

Data de início da oferta: 06/08/2018 

Data de encerramento da oferta: 02/02/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 750 (setecentos e cinquenta) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) 

Valor total captado: R$ 673.000,00 (seiscentos e setenta e três mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: - N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve. CPF: - N/A 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

 
2 As informações devem ser prestadas em relação a cada oferta encerrada com êxito. 
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a) qualificados; 5 (cinco) - 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  89 (oitenta e nove) - 87,25% (oitenta e sete vírgula 

vinte e cinco por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III);  8 (oito) - 7,85% (sete vírgula oitenta e cinco) 

 

2. Dinneer 

Sociedade empresária de pequeno porte: DINNEER - FLAVIO COSTA ESTEVAM & CIA LTDA - EPP 

CNPJ: 24.310.520/0001-69 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada. 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.dinneer.com/ 

Data de início da oferta: 12/09/2018 

Data de encerramento da oferta: 11/03/2019   

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 250 (duzentos e cinquenta) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

Valor total captado: R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve - CPF: N/A 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 4 (quatro) - 8,51% (oito vírgula cinquenta e um por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  43 (quarenta e três) - 91,49% (noventa e um vírgula 

quarenta e nove por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III);  N/A 

 

3. PetiteBox 

Sociedade empresária de pequeno porte: PETITEBOX - SERVIÇOS DE MARKETING LTDA 

CNPJ: 18.634.985/0001-72 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: 

https://clubedeassinaturas.com.br/petitebox/ 

Data de início da oferta: 04/10/2018 

Data de encerramento da oferta: 02/04/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 (seiscentos) 
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Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

Valor total captado: R$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF: N/A 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 5 (cinco) - 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  92 (noventa e dois) - 90,20% (noventa vírgula vinte 

por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III);  5 (cinco) - 4,90% (quatro vírgula noventa por 

cento) 

 

4. Babuxca 

Sociedade empresária de pequeno porte: DTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. 

CNPJ: 19.827.364/0001-78 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.babuxca.com.br/ 

Data de início da oferta: 17/10/2018 

Data de encerramento da oferta: 15/04/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:  400 (quatrocentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Valor total captado: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve - 

CNPJ: N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF: N/A 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 12 (doze) - 9,09% (nove vírgula zero nove por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  119 (cento e dezenove) - 90,15% (noventa vírgula 

quinze por cento) 
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c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 1 (um) - 0,7% (zero vírgula sete por cento) 

 

5. Lady Driver 

Sociedade empresária de pequeno porte: LADY DRIVER H TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 26.728.908/0001-00 

Tipo societário: Sociedade de Responsabilidade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver:  https://ladydriver.com.br/ 

Data de início da oferta: 28/02/2019 

Data de encerramento da oferta: 27/08/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:  2.500 (dois mil e quinhentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

Valor total captado: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Sociedade em 

Conta de Participação - SCP - CNPJ: - Em fase de Registro 

Investidor líder do sindicato (se houver): SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA /  

CPF/CNPJ: - Em fase de constituição - Representado por Rodrigo dos Santos Carneiro - CPF: 

307.121.988-14. 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 8 (oito) - 1,08% (um vírgula zero oito por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  696 (seiscentos e noventa e seis) - 94,44% (noventa 

e quatro vírgula quarenta e quatro por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III);  33 (trinta e três) - 4,48% (quatro vírgula quarenta 

e oito por cento) 

 

 

6. Polo Pecém 

Sociedade empresária de pequeno porte: POLO MULTIMODAL PECÉM INVESTIMENTOS S/A 

CNPJ: 16.530.145/0001-34 

Tipo societário: Sociedade por Ações (Sociedade Anônima) 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.polomultimodal.com/ 

Data de início da oferta: 28/02/2019 

Data de encerramento da oferta: 27/08/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 200 (duzentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 
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Classe: Contrato de Alienação de Tokens de Investimento em Protocolo Blockchain 

Preço unitário: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

Valor total captado: R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Não houve  CNPJ: 

N/A 

Investidor líder do sindicato (se houver): Não houve CPF: N/A 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 7 (sete) - 19,44% (dezenove vírgula quarenta e quatro por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput); 27 (vinte e sete) - 75% (setenta e cinco por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 2 (dois) - 5,56% (cinco vírgula cinquenta e seis 

por cento) 

 

 

7. Zaply 

Sociedade empresária de pequeno porte: ZAPLY TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 28.761.289/0001-80 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://zaply.com.br/ 

Data de início da oferta: 19/03/2019 

Data de encerramento da oferta: 15/09/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 650 (seiscentos e cinquenta) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 

Valor total captado: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Sociedade em 

Conta de Participação - CNPJ: - Em fase de constituição. 

Investidor líder do sindicato (se houver): SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA /  

CPF/CNPJ: - Em fase de constituição - Representado por Rodrigo dos Santos Carneiro - CPF: 

307.121.988-14. 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 10 (dez) - 9,35% (nove vírgula trinta e cinco por cento) 
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b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  94 (noventa e quatro) - 87,85% (oitenta e sete 

vírgula oitenta e cinco) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 3 (três) - 2,80% (dois vírgula oitenta por cento) 

 

8. Glebba 

Sociedade empresária de pequeno porte: GLEBBA SERVICOS DE INVESTIMENTOS 

PARTICIPATIVOS LTDA. 

CNPJ: 29.072.358/0001-01 

Tipo societário: Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://glebba.com.br/ 

Data de início da oferta: 18/04/2019 

Data de encerramento da oferta: 15/10/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 400 (quatrocentos reais) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Valor total captado: R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Sociedade em 

Conta de Participação  CNPJ: - Em fase de constituição 

Investidor líder do sindicato (se houver): SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA /  

CPF/CNPJ: - Em fase de constituição - Representado por Rodrigo dos Santos Carneiro - CPF: 

307.121.988-14. 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 4 (quatro) - 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  50 (cinquenta) - 90,91% (noventa vírgula noventa e 

um por cento) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 1 (um) - 1,82% (um vírgula oitenta e dois por 

cento) 

 

 

9. Apptite 

Sociedade empresária de pequeno porte: APPTITE INOVAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. 

CNPJ: 23.613.200.0001-15 

Tipo societário: Sociedade Limitada 

Página da sociedade na rede mundial de computadores, se houver: https://www.apptite.com/ 
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Data de início da oferta: 04/06/2019 

Data de encerramento da oferta: 01/12/2019 

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.700 (três mil e setecentos) 

Espécie: Contrato de Investimento Coletivo 

Classe: Mútuo Conversível em Participação 

Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais) 

Valor alvo máximo da oferta: R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) 

Valor total captado: R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) 

Tipo de veículo de investimento do sindicato de investimento participativo (se houver): Sociedade em 

Conta de Participação - SCP - CNPJ: Em fase de constituição 

Investidor líder do sindicato (se houver): INFLUENZA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 

23.041.214/0001-01, representado por FABRICIO FERNANDES FERRARI - CPF: 343.910.268-80 

Dados finais de colocação, indicando o número e o percentual de investidores participantes da oferta 

conforme as seguintes categorias: 

a) qualificados; 11 (onze) - 2,89% (dois vírgula oitenta e nove por cento) 

b) não qualificados até R$ 10.000,00 (art. 4º, caput);  335 (trezentos e trinta e cinco) - 88,16% (oitenta e 

oito vírgula dezesseis) 

c) não qualificados acima de R$ 10.000, 00 (art. 4º, III); 34 (trinta e quatro) - 8,95% (oito vírgula noventa 

e cinco por cento) 

 


