
 
 

 
Sophie & Juliete planeja dobrar de tamanho em 2015 

 
Na ativa desde 2012, a empresa de e-commerce de semi joias dobra em tamanho e 

faturamento no último ano, e conquista novos investidores 
 

Uma das startups de maior sucesso nos últimos anos, a Sophie & Juliete, empresa 
de venda de semi joias pela internet termina 2014 dobrando seu faturamento e 
atraindo novos investidores. Idealizado pelos empresários Camila Souza e Ronald 
Beigl, o e-commerce de acessórios fast fashion foi viabilizado com investimentos 
dos fundos IG Expansión e o Redpoint e.ventures. No último ano registrou um 
crescimento de 100% e pretende repetir a dose em 2015.  
 
O ótimo desempenho da Sophie & Juliete despertou o interesse de investidores, como 
a Astella e o Verus Group. O grupo Redpoint e.ventures, parceiro da marca desde 
sua criação, também fez um aporte adicional nesta virada de ano. “Com o novo aporte 
de mais de R$4,5 milhões, pretendemos investir em tecnologia, aprimorando 
ferramentas já existentes, como a Universidade Virtual (capacitação online para 
vendedores), e também na evolução do sistema mobile”, conta Camila. 
 
Com 130 mil peças vendidas pelo e-commerce e através das chamadas “estilistas” 
(cerca de 5 mil consultoras que, com todo o suporte e estrutura oferecidos pela S&J, 
conseguem fazer vendas expressivas online e via redes sociais) em 2014, a empresa 
pretende bater a meta de 300 mil peças em 2015. 
 
Sobre novos investidores 
 
A Astella Investimentos é uma gestora de venture capital com foco em cultura e 
capacitação de novos empresários, para que dominem a aquisição de clientes, 
desenvolvimento de produtos e formação de sua empresa. Fez um aporte de R$ 1,7 
milhão para Sophie & Juliete. 
 
O Verus Group investe em empresas early stage com modelos de negócios baseados 
em tecnologia, de diferentes áreas de atuação. O grupo aporta tipicamente entre R$ 
200 mil e R$ 1 milhão, e atua também como co-investidor em operações maiores. 
Investiu R$ 1 milhão na Sophie & Juliete. 
 
Sobre a Redpoint e.ventures 
 
Joint venture entre a Redpoint e a e.ventures, a Redpoint e.ventures é uma firma de 
Capital Empreendedor, sediada em São Paulo, cujo objetivo é apoiar empreendedores 
no mercado brasileiro, ajudando na criação de empresas de rápido crescimento. A 
Redpoint e.ventures traz capital, acesso ao Vale do Silício e as melhores práticas 
globais para startups de alto potencial.  
 
Sobre a marca 
 
Na ativa desde 2012, S&J tem suas coleções desenvolvidas e comercializadas 
exclusivamente pelas “estilistas”, cadastradas e treinadas para representar a marca, 
com liberdade para desenvolver suas estratégias de venda a partir das ferramentas 
online. O objetivo é gerar uma oportunidade de trabalho flexível e lucrativa para 



 
mulheres de todas as idades. 
 
A sócia-fundadora Camila Souza, após anos na Bain & Company, uma consultoria 
multinacional, com passagens pelos escritórios de São Paulo e Nova York, foi estudar 
na Harvard Business School em busca de negócios que pudessem impactar a vida de 
muitas pessoas. Na sua volta ao Brasil, percebeu a dificuldade que a mulher moderna 
tem em conciliar uma vida profissional bem sucedida com a vida pessoal. Foi quando 
se uniu a Ronald para montar a Sophie & Juliete. 
 
Ronald Beigl, suíço radicado no Brasil, também trabalhou na consultoria Bain & 
Company e estudou na Europeia IESE Business School. Viveu na Suíça e Espanha, e 
buscava um modelo de negócio inovador, de alto impacto e ainda inexistente no país. 
Viu o potencial de combinar venda direta com as redes sociais e as últimas 
ferramentas de tecnologia. Foi quando se juntou a Camila para fundar a Sophie & 
Juliete. 
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