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Depois de um bom 2004, fundos de private equity e capital de risco vêm com a carteira ainda 
mais cheia. México e Brasil são as estrelas, mas haverá dinheiro para os demais países se 
aumentar a oferta de empresas 
 
Íñigo Pérez- Rasilla carrega o risco no sangue: é fanático pelo Atlético de Bilbao. Em 19 de 
fevereiro, quando ninguém lhes dava atenção, Los Leones de Bilbao fizeramestrelas como o Real 
Madri comerem pó no estádio Santiago Bernabéu. Mesmo que o Atlético volte a seu medíocre 
rendimento de sempre, Pérez-Rasilla não perderá o prazer pelo risco. Ao contrário, o está 
incrementando como diretor-geral do BBVA Proyectos Industriales na Cidade do México, onde tem 
US$ 190 milhões para comprar até 15 companhias nos próximos quatro anos. 
 
Por meio desse fundo, Pérez-Rasilla buscará participações majoritárias (de 51% ou mais) em 
empresas médias que faturam até US$ 100 milhões dentro de setores em consolidação, como 
infra-estrutura, construção, alimentos, distribuição e logística, entretenimento e até moda. Com 
investimentos mínimos de US$ 5 milhões, o executivo deseja conquistar uma cadeira na direção 
de cada empresa para influir na estratégia corporativa. Em três ou sete anos, dependendo do 
projeto, venderá a companhia ou a levará à bolsa para conquistar lucro financeiro de pelo menos 
20%. “Há mercado e oportunidade para todos”, diz Pérez-Rasilla. 
 
A roda mágica do private equity (PE) voltou a girar com força na América Latina. A compra de 
empresas por parte dos fundos privados alcançou US$ 1,02 bilhão no ano passado, o dobro de 
2003. A cifra está longe do teto de 1998, mas se paga para ver, pois para 2005 os fundos já 
possuem US$ 1,8 bilhão para comprar empresas médias. “(Este ano) espero um número 
significativo de novos jogadores atraídos por valorizações atraentes e forte crescimento”, diz 
Christian Kappaz, diretora executiva em Chicago da Associação de Capital de Risco das Américas 
(Lavca, na sigla em inglês), instituição de fomento da indústria. 
 
VOLTAMOS! Nada parece ser como em 2001-2003, período conhecido como o inverno nuclear da 
indústria. A crise da internet, a desvalorização da moeda brasileira e o calote argentino somaram-
se aos maus resultados dos aventureiros que nos anos 90 investiram com pouca disciplina. “Mas 
os caubóis se foram e, mesmo que continue sendo uma região volátil que sofrerá turbulências, é 
impossível que seja pior do que foi a ameaça de um governo ‘comunista’ no Brasil e os cinco 
presidentes da Argentina”, diz Patrice Etlin, responsável para o Brasil da Advent Internacional, 
que desde 1996 colocou mais de US$ 800 milhões em 21 companhias latino-americanas. 
 
As coisas começaram a mudar quando Luiz Inácio Lula da Silva acalmou os mercados, a Argentina 
reagiu e subiram os preços do petróleo e dos commodities, assim como as remessas, as 
exportações e o PIB. Agora, os valores fixados para as empresas são mais realistas, há taxas de 
juros mais baixas e moedas mais fortes.  
 
A mudança de temporada foi notada em fevereiro durante a reunião anual de PE da consultoria 
KPMG, em Miami. Quase a totalidade dos 110 executivos do setor entrevistados pela companhia 
assegurou que manteria seus investimentos regionais ao menos por cinco anos, período superior 
ao do mercado norte-americano (três a cinco anos). E esperam que a atração de capital cresça 
77% durante os próximos anos, talvez pela maior participação dos fundos regionais. “Se (a 
estabilidade) se mantém, os investidores vão valorizar”, diz Julio Lastres, diretor-gerente da 
Darby Overseas Investment, administradora que desde 1994 tem US$ 392 milhões em empresas 
da América do Sul, México e América Central. 
 
Este ano, a atenção voltará a fixar-se em setores dinâmicos como construção, mercado 
imobiliário, infra-estrutura, serviços financeiros e tecnologias de informação.  



Segundo Álvaro Gonçalves, chairman da Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR) e diretor 
executivo da Stratus Investimentos, em São Paulo, espera-se a expansão do PE nas áreas de 
manufatura e de médias empresas, uma boa combinação de risco/retorno em infra-estrutura para 
os mezanine (fundos com dívida estruturada) e altos retornos potenciais para o capital de risco 
(VC, na sigla em inglês), que apostam em companhias de biotecnologia ambientalmente 
responsáveis.  
 
BOM ASTRAL. Diferentemente dos anos 90, quando era comum administrar negócios a partir do 
exterior, a tendência atual é aplicar a receita dos fundos sobreviventes: investidores disciplinados 
que privilegiam uma equipe gerencial local. Isso é evidente no México e no Brasil, que em 2004 
concentraram 60% dos investimentos à massa crítica de seus mercados, boas oportunidades e 
um melhor ambiente regulador. 
 
No Brasil, há hoje um grande interesse pelo venture capital (VC) em start ups e tecnologia. Mas o 
grande destaque é o México, onde os segmentos mais atrativos são o mercado imobiliário, as 
exportadoras manufatureiras e agroindustriais, os meios de comunicação e a publicidade. O CEO 
da Darby, Richard Frank, calculou em 2004 que os fundos mexicanos poderiam arrecadar US$ 2 
bilhões em alguns anos. “Por mais que ainda não se veja muito dinheiro, acumulam-se perguntas 
de interessados para levantar capital e outros que já vêm com bala na agulha”, diz Jean Michel 
Enríquez, diretor do escritório da Crell, García-Cuéllar y Muggenburg (CGCM), na Cidade do 
México. 
 
O Brasil voltará a ser o segundo mercado regional. Os fundos de pensão e investidores domésticos 
já entraram ao mercado de PE/VC em 2004, e fundos como o Advent International & Stratus 
estão ampliando suas carteiras. Agora começa o trabalho para que o Brasil consolide, até 2010, 
uma plataforma de investimentos de longo prazo. “Isso fará com que investir se torne uma 
proposta muito melhor do que tempos atrás”, diz Gonçalves, da ABCR. 
 
Fora dos gigantes também existem apostas. A Colômbia está voltando ao radar por sua maior 
estabilidade, e o anglo-norueguês Aureos Central América Fund comprou empresas na América 
Central sem pedir o controle acionário, algo que cai bem aos empresários locais. Os fundos 
chilenos de PE já participaram em várias compras e nas bem-sucedidas saídas à bolsa, como a 
dos Laboratórios Andrómaco e da rede de lojas La Polar. Os analistas asseguram que os valores e 
prazos de investimento seguirão se ampliando.  
 
Argentina, um dos maiores demandantes de PE nos anos 90, é o preferido do ano para 12% dos 
investidores consultados pela KPMG, atrás de Brasil e México (mais de 30%), e na frente de Chile 
e Venezuela (7%). Ainda que a desconfiança persista, Pablo Taussig, diretor executivo do 
MBABanco de Inversiones, em Buenos Aires, afirma ter identificado investidores farejando as 
áreas de dívida, imobiliária e de software. 
 
A profissionalização do mercado agora é vista na estruturação dos fundos. Muitos gerentes 
protegem-se melhor em áreas como due dilligence, contratos e ferramentas de investimentos. Os 
prazos de investimento baixaram dos 15 anos comuns nos anos 90 a não mais que oito, e os 
management-fees não superam os 2% anuais sobre o investimento, metade do que no ano 
passado. “Isso faz com que os fundos atraiam investidores de todo o mundo”, diz Sergio Pombo, 
técnico de investimento de PE de Fundos Privados para a América Latina da Corporación 
Financiera Internacional del Banco Mundial, em Washington. 
 
Claro que o mercado não espera retornos extraordinários como nos anos 90, quando a Advent 
conseguiu lucros de 300% ao liquidar seu primeiro fundo de US$ 235 milhões, por exemplo. Mas 
há lugar para surpresas, como a de Darby, que em setembro conseguiu o mesmo rendimento que 
a Advent ao vender seus 5% no Grupo Financeiro Banorte, onde entrou em 1996  com US$ 26 
milhões.  
 



A última novidade é a emergência das Ofertas Públicas Iniciais de Ações (IPO, na sigla em inglês) 
como saída estratégica, especialmente no Brasil. Das cinco realizadas como estratégia de saídas 
por fundos de capital privado na região, três estiveram no Brasil: Gol Airlines, Diagnósticos das 
Américas e América Latina Logística. Todas deram bons resultados, assim como os IPO da 
engarrafadora chilena da Coca-Cola, Embonor (49% de lucro) e a construtora mexicana Homex, 
cujas ações subiram mais de 70% nos últimos oito meses. 
 
Mas as IPO voltarão a sonhar em 2005? Não há consenso sobre o tema. A Bolsa Mexicana de 
Valores comprometeu-se a trabalhar diretamente com os fundos para impulsioná-los, mas muitos 
vêem saídas ma is viáveis nas vendas e recompras de acionistas. Administradores como Enrique 
Taladriz, gerente de Estudos de PE da chilena Moneda Asset, crêem que as IPO são uma boa 
opção para empresas médias, mas outros somente as aceitariam se as bolsas se tornassem ma is 
sólidas. “O importante não é um ano, mas muitos anos de IPO de companhias com diferentes 
perfis e etapas de desenvolvimento”, diz Rafael Hernández Mayoral, advogado de Morrison & 
Foerster (MoFo), em Washington, que segue a indústria. 
 
AMÉRICA LATINA? (ARGH...) Mas mesmo que as coisas tenham melhorado, ninguém está vivendo 
uma corrida enlouquecida para comprar empresas não listadas nas bolsas. Somente 43% dos 
investidores entrevistados pela KPMG em fevereiro disseram esperar retornos robustos nos 
próximos três anos. Em 2004, os otimistas eram mais: 56%. 
 
O que ocorre? O mercado é cauteloso depois da queda. Os lucros são menores e tardam mais a 
chegar. E há incerteza pela economia global volátil. A China continuará a demandar tantos 
commodities? Quanto de turbulência será incorporada às eleições presidenciais no Brasil, México e 
Chile, variável inexistente em 2004? Quando o mercado digerirá o pós-default argentino? 
 
Além disso, Ásia, Rússia e Europa do Leste estão oferecendo lucros mais rápidos e gordos que a 
América Latina. Na Ásia, de fato, há mais IPO, maior número de aquisições por meio de dívida e 
por mais dinheiro que aqui. “As bolsas asiáticas estão mais desenvolvidas, e os investimentos são 
mais líquidos”, diz Judy Kuan, editora da publicação especializada Venture Equity Latin America 
(Vela), em Boston. “Levando em conta esses fatores, a Ásia continuará atraindo mais capital.” 
 
Sobre quando e como isso impactará na região, também não há certezas. Segundo Hernández 
Mayoral, da MoFo, China e Índia não são concorrência direta da região e, para Etlin, da Advent 
Brasil, os mais interessados por esses países e pela Europa Central são os investidores 
institucionais. Algo que pode ajudar a região é que, aqui, a concorrência por acordos é menor do 
que na China ou Rússia. Além disso, com exceção do México, os valores locais são atrativos 
enquanto os asiáticos crescem, e os fundos não costumam ser caros para compra. “Os 
investidores apostam em histórias de sucesso e, se existem, isso atrairá dinheiro”, diz Etlin. 
 
A desvantagem é que muitos investidores ainda se lembram do mal ambiente de negócios na 
região durante os anos 90, especialmente suas regulações financeiras e as normas de governança 
corporativa, legais e impositivas. Por sorte, algumas coisas estão mudando. No México, Chile e 
Peru, há iniciativas para defender melhores regras de governança e até incentivos fiscais. A 
proteção ao minoritário melhorou significativamente no Brasil, que desde 2001 tem uma nova lei 
corporativa, arbitragem desde 2002 e um grupo de trabalho público-privado para abordar temas 
regulatórios. 
 
MARCAR PRESENÇA. Para Richard Frank, CEO da Darby e chairman da Lavca, as coisas 
melhoraram tanto que a associação, que hoje possui 20 membros, poderá alcançar os 50 
membros “no curto prazo”. Para tanto, a indústria deverá combater a má imagem da região para 
mostrar-se como um bom destino para investir. 
 



Parte do problema é a falta de informação confiável. Em 2004, por exemplo, somente foram 
conhecidos detalhes financeiros de 49 das 80 compras realizadas. De acordo com Kappaz, da 
Lavca,  2005 é crítico para apresentar histórias de sucesso ao mercado internacional. 
 
Um desses casos bem poderia ser a venda e recompra da La Polar, quarta rede de lojas do Chile. 
Southern Cross (SC) colocou na Bolsa de Santiago 51,7% do que detinha na empresa e logo 
recomprou 21%. Os acionistas também tomaram outros 29%. Por quê? Porque a La Polar possui 
excelentes resultados e um agressivo plano de expansão.  
 
Depois de comprar a rede em 1999, o nipo-argentino Norberto Morita,  da SC, ampliou a rede de 
11 para 23 lojas e de 0,03 a 1,7 milhão de clientes de seu cartão de crédito, ampliando o capital e 
renegociando passivos. Em setembro, seu lucro chegou a US$ 205 milhões, 91,4% mais do que 
no ano anterior. 
 
Morita fez o que todo investidor deve fazer — garantir lucro a seus acionistas  —, e no final 
conseguiu o jackpot. Depois da IPO, em setembro de 2003, as Administradoras de Fondos de 
Pensiones bancaram 28% dos US$ 217 milhões que a que Southern Cross Latin American Private 
Equity Fund II tem agora para investir na região. A indústria tem em Morita, como em BBVA e 
Pérez-Rasilla no México, uma boa história para contar como o mercado de PE trabalha como uma 
roda mágica geradora de riqueza. 
 
Com Laura Suárez Samper, na Cidade do México, e Arly Faundes Berkhoff, em Santiago 
 
Fonte: AmericaEconomia online - acesso em 14/3/2005 
 


