
                                                                                 

                            

 

 

BR Startups investirá R$ 2,5 milhões  
na Árvore Educação 

 
Empresa é resultado da fusão entre a Árvore de Livros e a Guten, especializadas em conteúdo 

para atividades pedagógicas 

Selecionada pela MSW Capital para compor o portfólio do Fundo BR Startups, a Árvore 

Educação é o resultado da recente fusão entre as startups Árvore de Livros e Guten. A edtech 

receberá do fundo R$ 2,5 milhões. O total captado poderá atingir R$5,5 milhões, uma vez que a 

empresa e a MSW seguem negociando com outros potenciais investidores. Os recursos serão 

destinados para o desenvolvimento de sistemas de gestão de dados, de gerenciamento de 

conteúdo e time comercial para acelerar a expansão da empresa. 

Criada em 2014 por João Leal, a Árvore de Livros é uma plataforma de leitura digital 

para alunos dos ensinos fundamental e médio, que disponibiliza mais de 30 mil títulos, entre 

livros, jornais e revistas do mundo todo. A solução atende atualmente 140 mil estudantes 

cadastrados e mantém parceria com 600 editoras do país. Já a Guten, criada por Danielle 

Brants, também fundada em 2014, é especializada na produção de conteúdo semanal voltado 

para temas relacionados a atualidades e utilizados em atividades pedagógicas. O objetivo da 

ferramenta é desenvolver visão crítica, estimular o conhecimento e ampliar o repertório 

cultural dos alunos.   

Com foco em oferecer o que há de melhor em cada plataforma e com a proposta de levar 

inovação para sala de aula, a Árvore Educação buscará abranger ainda mais escolas. O objetivo 

é incentivar a leitura por meio de um acervo diversificado e de um ambiente atrativo para os 

jovens. Para isso, os produtos dialogam com a proximidade cada vez maior dos alunos a 

dispositivos móveis, como celulares e tablets. Professores, por sua vez, poderão aprimorar as 

formas de ensino ao sugerir títulos, propor atividades e avaliar desempenho com base no 

acompanhamento dos hábitos de leitura dos alunos. 

“O que nos motivou nesse processo de fusão é a complementaridade das duas 

plataformas. A personalização de serviços, que já era um diferencial da Árvore de Livros, será 

um fator ainda mais decisivo para a Árvore Educação. Os dados gerados pela plataforma 

permitem que os professores façam uma melhor avaliação de proficiência na leitura dos alunos 

e de temas que despertam mais interesses específicos. Isso tende a trazer mais eficiência no 

processo pedagógico desenvolvido pelos professores”, afirma João Leal, fundador da Árvore de 

Livros. 

De acordo com Leal, o investimento do BR Startups será fundamental para que a Árvore 

Educação amplie o número de escolas, privadas e públicas, podendo gerar impacto para o 

maior número de alunos possível. Entre as metas para os próximos cinco anos está a 

multiplicação em nove vezes do número de escolas atendidas,  com o impacto de mais de 1 

milhão de alunos nos próximos anos. 

 



                                                                                 

                            

 

 

Para Richard Zeiger, sócio da MSW Capital, “a Árvore Educação conta com fundadores e 

equipe profissional de primeira linha e acima de tudo extremamente conectada com o 

propósito de transformar o mercado da educação por meio da leitura. Essa combinação foi um 

dos principais diferenciais que atraíram o olhar da MSW e motivaram o investimento do BR 

Startups. A empresa possui uma solução transformadora no mercado em que atua, consegue 

oferecer a um custo mais acessível conteúdo de alto nível, de forma mais dinâmica, baseada em 

análise de dados e vai gerar um impacto positivo em milhões de alunos.” 

Por ser um fundo Multi Corporativo que conta com investidores como a Algar, BB 

Seguros, Microsoft, Banco Votorantim,  Bayer e Age-Rio, a edtech também irá se beneficiar do 

apoio dos cotistas que enxergaram a importância dessa nova solução para o mercado de 

educação.  

 

 

Da esquerda para direita: Richard Zeiger (MSW) João Leal e Danielle Brants (Arvore Educação) e Moises Swirski (MSW) 

** 

Sobre a Árvore Educação 

A Árvore Educação é fruto da união entre duas das principais empresas de tecnologia 

educacional do Brasil: Árvore de Livros e Guten. Juntos, queremos impactar ainda mais escolas, 

incentivando a leitura por meio de um acervo diversificado e levando inovação para a sala de 



                                                                                 

                            

 

aula. Para realizar esse sonho compartilhado, nossos produtos oferecem um ambiente lúdico e 

divertido para alunos e nosso time pedagógico oferece suporte completo aos educadores. Site: 

www.arvoreeducacao.com.br 

 

Sobre a MSW CAPITAL 

A MSW CAPITAL é uma gestora de Venture Capital especializada na gestão de recursos de 

corporações e instituições de fomento aplicado a startups com soluções inovadoras. Atuando de 

forma pioneira em fomentar a atividade de Corporate Venture no Brasil, a gestora atua de forma 

cuidadosa na relação entre os investidores e as startups possibilitando a geração de valor para 

ambos. A gestora já investiu em mais de 15 startups e vem cada vez mais ganhando espaço no 

ecossistema de inovação do Brasil.  

 

Sobre o Fundo BR Startups 

Gerido pela MSW Capital, o BR STARTUPS é o primeiro veículo de Corporate Venture Capital a reunir 

Corporações como investidores com o propósito de fomentar o ecossistema de empreendedorismo e 

inovação no Brasil. Seus investidores incluem: Grupo Algar, BB Seguros, Banco Votorantim; Bayer; 

Microsoft, e AgeRio. 

O Fundo investe até R$3.000.000 em empresas inovadoras de base tecnológica que já possuem 

uma produto/solução sendo ofertado no mercado e tenha um indício claro de como pode ser 

apoiado além do recurso financeiro. Além disso,  aporta nas startups investidas a experiência 

do gestor e investidores, incluindo o acesso ao network de clientes e mercados, crédito para 

uso de nuvem, assessoria técnica, melhores práticas e governança – smart capital. 


