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TEMPLATES DE EMAIL
PARA CONSEGUIR SIM DOS INVESTIDORES



Muitas perguntas surgem na hora de buscar investimentos para seus 
negócios, as principais: onde encontrar investidores e como abordá-los? 

A parte mais fácil, é encontrá-los. Basta uma busca rápida pelo LinkedIn e até 
pelo Google para encontrar contatos de diversos investidores e fundos. Mas 
como é a melhor forma de entrar em contato com eles?

As redes sociais até são uma boa opção, mas o e-mail ainda tem seu papel 
fundamental e é uma das formas mais eficientes e mais baratas de se buscar 
investimento em startups.

Mas algumas boas práticas devem ser levadas em consideração:
       Seja estratégico buscando investimentos igual você é com seus 
negócios.
       Faça o dever de casa e saiba o que interessa ou não seu investidor 
(estude a tese).
       Busque colocar assuntos efetivos.
       Tenha certeza que você pode lidar com suas objeções.
       Considere o dia da semana com mais aberturas de e-mails e também o 
melhor horário para enviar o e-mail.

Mas, para facilitar sua vida, vamos disponibilizar o template de 4 e-mails 
para entrar em contato com investidores. Enjoy!



Email 1 - APRESENTAÇÃO

Oi [FULANO], tudo bem? Eu sou o [SEU NOME], CEO da [SUA EMPRESA]. E 
quero falar com você sobre investimentos.

A [SUA EMPRESA] está em roadshow e vimos fit entre a tese da [FUNDO] e 
nosso round. Pra você entender…

Somos uma startup B2B/B2C/B2B2C/O2O... de [O QUE SUA STARTUP FAZ - 
PROPOSTA DE VALOR - EM UMA FRASE SIMPLES, EMOCIONAL E DIRETA]. 
Isso transforma toda a dinâmica desse mercado que movimenta mais de R$ 
[X] Bi ano.

Nascemos em [mês/ano]. [CONTE RAPIDAMENTE SUA HISTÓRIA DE 
INVESTIMENTOS AQUI. EX: Nunca recebemos investimento - 100% 
bootstrapping ou já recebemos 1 rodada seed] e hoje faturamos X de ARR. 
Nossa história resumida em números:

[Faturamento atual: X de ARR]
[CONTE ALGUM MILESTONE IMPORTANTE DE FATURAMENTO AQUI. EX: Em 
quanto tempo vocês atingiram 100k de faturamento mensal/MRR?]
[QUANTO VOCÊS CRESCERAM EM 2018?]
Hoje nosso time tem X pessoas, e crescendo.
Batemos a marca de X clientes conquistados.
Ticket médio aumentou em X% em 2018.
Em 2018 lançamos as features X, Y e Z. NOSSO DIFERENCIAL COMPETITIVO 
EM RELAÇÃO AO MERCADO.



Estamos em busca de um [SEED, SERIES A, SERIE B…] para acelerar nosso 
crescimento e pôr em prática nossa visão de [ONDE VOCÊ QUER CHEGAR? 
MOSTRE SUA VISÃO AQUI. EX: MONOPÓLIO; SE TORNAR UM UNICÓRNIO, 
etc]. Por isso, eu gostaria de verificar sua disponibilidade para uma call em 
[DETERMINE O MOMENTO/SEMANA], para lhe apresentar melhor a [SUA 
EMPRESA] e nossos planos de transformar o modelo de negócios de um 
[SEU MODELO ATUAL. SAAS/PAAS/MARKETPLACE] para uma [HORA DE DAR 
CLAREZA A VISÃO DE FUTURO DA FRASE ANTERIOR].

Temos um próximo passo?

P.S: Parabéns por investir no Brasil. Nosso país tem muitos desafios e não é 
fácil. Obrigado!

Esse é o primeiro e-mail que um empreendedor deve enviar. Ele pode 
funcionar tanto para investidores que já foram apresentados como para 
investidores que estão entrando em contato pela primeira vez. 

Caso você já tenha introduzido sua startup para o fundo em questão, basta 
substituir o quarto parágrafo do email abaixo por esse aqui.

Desde que nos falamos pela última vez fizemos alguns avanços 
importantes.



Email 2 - FOLLOW-UP EM CASO DE NÃO RESPOSTA

Oi [FULANO]. 

Com tanta coisas para serem feitas e pouco tempo, algumas vezes deixamos 
passar coisas importantes. 

Você tem disponibilidade para uma call nas próximas semanas?

Gostaria de compartilhar também que [GUARDE ALGUMA “CARTA NA 
MANGA” PARA SER USADA AQUI. ALGUMA INFORMAÇÃO RELEVANTE 
SOBRE SUA STARTUP E O QUE VOCÊS ATINGIRAM ATÉ AGORA. ALGUM 
PRÊMIO JÁ FOI GANHO? FORAM ACEITOS EM ALGUM PROGRAMA QUE É 
RECONHECIDO NACIONALMENTE?]

Copio o primeiro email abaixo, caso ele não tenha chegado até você.

Abraços,
[SEU NOME]

Esse e-mail serve para ser enviado como um acompanhamento do primeiro 
e-mail. Uma semana é o intervalo ideal entre seu primeiro e segundo e-mail. 

Também é uma ótima forma de entrar em contato caso o primeiro e-mail 
tenha sido perdido (o que é muito comum, levando em consideração a 
desordem que inbox de e-mails acabam tendo hoje em dia). Também é uma 
boa forma de se manter no radar destes investidores para rodadas futuras, 
mesmo que eles decidam não participar desta rodada. 



Email 3 - Você já apresentou seu pitch e sua startup e os 
investidores agora estão analisando sua proposta. E você está 
ansioso. Como proceder?

Não demonstre que você está ansioso e muito menos que você QUER 
MUITO o dinheiro desse fundo. Assim como um cliente, você deve tratar 
investidores com carinho, mas só até um certo limite. Nunca demonstre 
que você está desesperado pela grana. Isso o afastará. Por isso esse email 
funciona tão bem.

Oi [FULANO]. Tudo bem?

Como estão as análises da [SUA EMPRESA]? Gostaria de entender se o plano 
apresentado foi entendido e se ele faz sentido para a [NOME DO FUNDO].

É importante dizermos que desde que conversamos no último mês, 
avançamos com alguns fundos. Mas sabemos que o round é limitado. 
[INCLUA AQUI UM MOTIVO AUTÊNTICO AO QUAL VOCÊ GOSTARIA QUE ESSE 
FUNDO INVESTISSE EM SUA STARTUP], queremos muito que a [FUNDO] faça 
parte no deal.

Abraços! 
[SEU NOME]



Email 4 - Caso você queira apressar as coisas, você pode forçar 
uma resposta dos fundos usando o FOMO = Fear of missing 
out. 

Oi, [FULANO]. Estamos próximos ao fechamento do nosso round de 
investimentos. Recebemos ótimos feedbacks e alguns fundos demostraram 
seu interesse em nos enviar seus termsheets. Como estamos caminhando 
para o fechamento do deal, achei importante avisá-lo.

Será uma honra tê-los participando conosco dessa jornada!

Abs,
[SEU NOME]

Se você ainda não fechou com os top investidores, envie esse e-mail para 
motivá-los a se envolver com a rodada. 

Criar urgência é um dos melhores gatilhos que existem e são ótimos para 
uma notícia final. E volto a dizer, mesmo que eles não participem desta 
rodada, terá seu valor, pois você estará demonstrando comprometimento. 

O quanto mais você puder fazer para entrar em suas cabeças melhor, 
desde que não faça spam e pareça chato.


