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Capital em busca de

oportunidades
Fundos de Investimento e de venture capital tendem para a
internacionalização crescente das operações e ganham forte impulso
no Brasil a partir das recentes ofertas publicas de ações

O empreendedorismo está se
expandindo pelo mundo no
mesmo ritmo do encurtamento das
distâncias globais. O movimento
hoje protagonizado pelos fundos de
participação em empresas (private
equities) e de venture capital (VC) .
- o capital empreendedor aplicado
em organizações nascentes e
prósperas - não encontra fronteiras. A
interdependência entre as comunidades
de investidores já é um fato sem
volta, ilustrado por um número sem
precedentes de novas alianças
estratégicas e redes informais de
negócios, que operam cada vez mais
focadas em mercados externos. Esse é o
cenário promissor retratado pela edição
2006 da pesquisa "Tendências Globais
em Venture Capital", desenvolvida em
abril e maio pela Deloitte, em parceria

com 11 entidades representativas desse
mercado em todo o mundo, como a
Associação Brasileira de Private Equity &
Venture Capital (ABVCAP). As respostas
dos 505 executivos entrevistados
expõem os desafios e os rumos de
fundos de todos os continentes -
incluindo 16 brasileiros -, que dispõem
de ativos, em sua maior parte, entre
US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão.

O estudo detectou a intenção de 56%
dos fundos em expandir negócios
no exterior ao longo dos próximos
cinco anos. Da amostra norte-
americana, 53% estão ampliando,
neste momento, suas ações para outros
mercados. O porcentual de fundos se
internacionalizando é ainda maior fora
dos EUA (58%). Embora essa realidade
pudesse ser presumida em um contexto
de globalização econômica crescente,
a velocidade com que ela vem se
configurando a torna surpreendente.
Tanto é que, na edição anterior da
pesquisa, ainda era evidente a liderança
dos VCs dos EUA - onde a indústria de
venture capital nasceu, há cerca de 70
anos - na condução do movimento de
internacionalização dos investimentos.
Em todo o mundo, esse mercado vive
um momento de expansão inédita
ou, pelo menos, do resgate de uma
condição favorável experimentada

em anos anteriores. O caso do Reino
Unido, segundo maior mercado mundial
de VC, é exemplar. A Associação
Britânica de Venture Capital registrou
investimentos de US$ 2,8 bilhões em
2005, mesmo patamar dos altos níveis
de 2001 e 40% acima do alcançado
em 2004. No Canadá, US$ 1,5 bilhão
foram investidos em 590 companhias
em 2005. Já na França, é significativa a
atuação governamental no lançamento
de fundos para apoiar incubadoras de
empresas nascentes.

Essas mudanças ocorrem, porém, em
meio a alguns paradoxos, como a
manutenção do interesse global por
oportunidades no território norte-
americano, mesmo sendo os EUA o
mercado mais oneroso para se investir.
Entre os respondentes da pesquisa
sediados fora dos EUA, o país desponta
como o principal alvo de reclamações
envolvendo custos relacionados à alta
incidência de litígios e aos requerimentos
regulatórios de governança corporativa.
No entanto, a maior economia do
mundo continua como o mercado
mais atrativo aos fundos estrangeiros
nos próximos anos, na visão de 17%
dos entrevistados. Por outro lado, a
China, embora seja o mercado mais
atrativo entre os emergentes - citado
por 10% dos investidores, mesmo
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percentual atribuído à índia -, começa
a ser alvo de forte desconfiança dos
investidores devido à precariedade de
seu ambiente de negócios. Ainda falta
uma legislação que ofereça garantias
à propriedade intelectual e continua
tortuoso o processo de obtenção do
aval governamental para as companhias
domésticas que querem expandir
negócios no exterior. À parte a liderança
dos EUA, seguidos pelo bloco de países
da Europa Ocidental (no qual 22% dos
investidores internacionais demonstram
interesse), o destino dos investimentos

de prívate equities e VC é relativamente
equilibrado entre as demais regiões:
América Latina e Canadá (8%), Ásia
Pacífico (9%), Europa Oriental (9%) e
Europa Central (12%).

No Brasil, o impulso das IPOs
Contudo, ainda que a
internacionalização seja a grande
tendência, 47% dos executivos
entrevistados ainda não têm planos
de expansão para outros países nos
próximos cinco anos, alegando que
seus mercados domésticos oferecem

possibilidades de retorno superiores,
uma justificativa adotada também por
um terço dos fundos brasileiros que
participaram da pesquisa. Há de se
considerar o predomínio histórico da
atuação dos investidores nacionais no
mercado interno e os poucos casos
concretos, registrados até hoje, de
projetos voltados ao exterior. Dos
fundos do Brasil, dois terços informam
que a maior parte das operações das
companhias que compõem seu portfólio
está sediada no País.

A permanência dos fundos brasileiros
no mercado interno1 é bastante
compreensível, na visão do presidente
da ABVCAP, Marcus Regueira. "Já
há muitas boas oportunidades de
investimento no Brasil, o que justifica o
foco dos fundos aqui mesmo, já que,
por enquanto, os recursos disponíveis
ainda não são tão abundantes", afirma.
De fato, algumas boas oportunidades
envolvendo negócios dos mais diversos
setores da economia começam a
surgir, da bio à nanotecnologia (leia
quadro na próxima página) e nunca
a conjuntura foi tão positiva para o
desenvolvimento dos fundos no-Brasil. A
própria ABVCAP aponta que os prívate
equities e os VCs movimentarão cerca de
US$ 1 bilhão em 2006 e 2007, o dobro
dos registros ao longo da última década.
Em 2010, esse número pode chegar a
US$ 3 bilhões, conforme a entidade.
"As expectativas são excelentes. Há
gestores no Brasil muito comprometidos
com prívate equity e venture capital e as
bolsas de valores estão em um momento
alvissareiro", avalia Regueira.
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A Comissão de Valores Mobiliários

(CVM) registrou a criação de 12 fundos

apenas no período de janeiro a junho

deste ano, que somam um patrimônio

de R$ 5,121 bilhões. Não há dúvidas de

que as recentes aberturas de capital no

Brasil contribuíram para o vigor atual dos

private equities. O montante de ofertas
primárias registrado nos seis primeiros

meses de 2006 já é maior do que o de

2005 ou o de 2004 e quase cinco vezes

superior ao de 2002, conforme dados

do Banco Central do Brasil (Bacen)

e da CVM. A relação com os private

equities é direta: das 20 ofertas públicas
iniciais, as Initial Public Offerings (IPOs),
ocorridas no segundo semestre de

2005 e no primeiro de 2006, os fundos

tiveram participação em 13 delas, o

que contribuiu para o levantamento

de mais de US$ 4 bilhões com ofertas

de ações. Ricardo de Carvalho, sócio

de Corporate Finance da Deloitte e

responsável pela área de Transaction

Services da empresa, ressalta a evolução

do mercado de capitais no Brasil. O

Ibovespa, índice da bolsa brasileira,

teve uma performance muito melhor

do que os índices Dow Jones e Nasdaq
ao longo do último ano. "Esse cenário,

que reflete o desenvolvimento da

economia, o ambiente externo favorável

e a consistente queda do Risco-Brasil ao

longo dos últimos quatro anos, compõe

um círculo virtuoso para a atuação dos

fundos no País", analisa Carvalho.

O panorama regulatório é outro fator
a estimular o desenvolvimento do setor

no Brasil. A regulamentação própria

dos private equities no País ocorreu em

2003, com a Instrução Normativa 391,

da CVM. Outra mudança encorajadora

de novos investimentos foi, como destaca

o sócio-líder da área de Corporate

Finance da Deloitte, José Paulo Rocha,

a aprovação, em 2005, da Lei 11.101,

também chamada de nova "Lei de

Recuperação de Empresas e Falências".
Rocha avalia que a nova lei segue

padrões modernizadores equivalentes

aos capítulos 7 e 11 da legislação norte-

americana, que tratam respectivamente
da liquidação e da reorganização da

empresa que entra em processo de

recuperação. "A nova lei concede mais

poder aos credores da empresa e tende

a impulsionar novos investimentos,

considerando a possibilidade de se evitar
a herança de encargos contingenciais na

aquisição de ativos de companhias que se

encontram em reestruturação", afirma.

Um exemplo de que o Brasil pode

ganhar muito com o movimento de

internacionalização dos fundos está na

Boas idéias para investir
Um levantamento da Deloitte sobre os
fundos de investimento registrados na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou
anunciados pela imprensa ao longo dos
últimos três anos indica um interesse muito
claro nos setores imobiliário, de energia
elétrica, gás, saneamento, logística,
exportações e infra-estrutura em geral.
Este último segmento deve concentrar boa
parte dos investimentos previstos, tendo
na formação dos fundos AG Infra-Estrutura
e Infra Brasil - liderados pelos fundos
de pensão Petros, da Petrobras, Funcef,
da Caixa Econômica Federal, e Previ,
do Banco do Brasil - o acontecimento

mais importante de 2006 até aqui. "O
movimento dos fundos de pensão, assim
como dos investidores institucionais,
é fundamental para esse processo de
expansão dos investimentos no Brasil",
ressalta Marcus Regueira, da ABVCAP.
Apesar do foco em infra-estrutura, a
tendência é de diversificação dos setores-
alvo, com destaque, na visão de Regueira,
para os segmentos de agronegócios,
exportações e varejo.

A pesquisa "Tendências Globais em
Venture Capital", da Deloitte, apontou
quais são os setores econômicos que
mais vêm chamando atenção dos private
equities e dos fundos de venture capital
(VC) em todo o mundo. Empresas
desenvolvedoras de softwares e redes
de comunicação predominam nos
investimentos em curso, tanto na amostra
global quanto no Brasil, o que revela
uma característica natural dos VCs: a
vocação em negócios de tecnologia. Mas a
proliferação de boas idéias, muitas vezes,
a partir de pequenas empresas mantidas
em incubadoras de universidades, vem
contribuindo para ampliar o leque de
opções. Este é o caso da Orbys, abrigada
no Centro Incubador de Empresas
Tecnológicas, o Cietec, da Universidade de
São Paulo (USP). Ela desenvolve soluções
de nanotecnologia, a técnica de construir
novos materiais tendo os átomos como
sua unidade básica, o que permite, como

explica o diretor-geral da empresa,
Eduardo Figueiredo, que plásticos e
borrachas presentes em motores se tornem
materiais de altíssima resistência ao calor,
por meio da mistura de nanopartículas de
argila. "No momento, estamos em parceria
com algumas indústrias para a confecção
de protótipos para testes", revela
Figueiredo. Estima-se que o mercado de
nanocompostos cresça no mundo em torno
de 30% ao ano, podendo movimentar, em
2020, 20 vezes mais do que o montante
atual de US$ 1 bilhão. São setores como
este que começam a se destacar na
preferência dos fundos internacionais:
a cada dez deles, dois investem hoje em
negócios de nanotecnologia, conforme o
estudo da Deloitte.

A Orbys foi uma das empresas de base
tecnológica que participaram de um
fórum, em junho último, em São Paulo,
para vender seus negócios para fundos de
capital de risco e investidores individuais.
Com ela, estavam outras possivelmente
prósperas oportunidades de negócio,
como a Syngenic, também incubada no
Cietec e única fabricante nacional de
albumina (uma espécie de proteína) de
soro bovino, utilizada para medicina
humana e animal. "Nosso grande foco
está nas exportações, pelas peculiaridades
do Brasil", afirma Sandra Mandowsky,
sócia-fundadora da Syngenic, fazendo
referência ao fato de o País possuir o maior
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decisão do Actis, um fundo de US$ 3
bilhões ligado ao governo britânico e
com histórico de atuação em mercados
emergentes, de montar em São Paulo
sua base de atuação para a América
Latina, região para onde pretende
destinar US$ 250 milhões. "O Brasil é
um país emergente-chave e buscaremos
aqui empresas que tenham potencial
de presença global", afirma Lorenzo
Nogales, representante do Actis no País.

Entraves a superar
Apesar das boas perspectivas, ainda há
muitos desafios a serem enfrentados.
Por um lado, o interesse dos fundos do
exterior pelo Brasil e pelos demais países
da América Latina precisa ser ampliado.
A pesquisa "Tendências Globais em
Venture Capital" identificou que um
terço dos fundos europeus justifica o
desconhecimento sobre o ambiente

de negócios da América Latina como
razão para não investir na região. A
instabilidade política em alguns países
latino-americanos é outro item citado
pelos investidores da Europa. "Mas é
preciso diferenciar o Brasil em relação
à América Latina. Há regiões e setores
no País com crescimento tão acelerado
quanto o da China e índia", defende
Marcus Regueira, da ABVCAP, que está
tentando projetar o nosso setor de
venture capital no exterior. A entidade
acaba de firmar um convênio com a
Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), ligada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, para investir R$ 1,8 milhão em
iniciativas em benefício da atividade.
Parte desse recurso será destinada
à realização de dois eventos no mês
de setembro, em Nova York e São
Francisco, com investidores locais. À

parte o desconhecimento do mercado
local pelos investidores estrangeiros,
Ricardo de Carvalho, da Deloitte, chama
a atenção para o fato de que nem
sempre as empresas brasileiras estão
preparadas para receber investimentos.
"Ainda faltam, a algumas organizações,
a adoção de práticas de governança
corporativa, a elaboração de um plano
de negócios e o aprimoramento das suas
demonstrações contábeis e dos seus
relatórios gerenciais", alerta.

Outro item apontado pela pesquisa é
que a quase totalidade dos próprios
fundos brasileiros se queixa do cenário
tributário do País e da América Latina,
vendo nesse fator um inibidor de
investimentos. Os custos relacionados
à regulamentação do uso do meio
ambiente são outro ponto problemático
aos investimentos, apontado por quase
metade dos executivos brasileiros.

rebanho bovino do mundo e não sofrer
com restrições associadas ao mal da vaca
louca. "O retorno (dos investidores) será
proporcional ao capital investido para
fomentar a linha de produção", anuncia.
O mercado de biofarmacêuticos
e biotecnologia em geral, no qual se
insere a Syngenic, já atrai hoje quase
40% dos private equities e VCs do mundo
e, no Brasil, é foco de um quarto deles.

Os desafios postos aos fundos brasileiros
e estrangeiros e às potenciais empresas
receptoras de investimento ainda são
muitos, mas alguns efeitos'práticos
já estão se consolidando sobre as
práticas de negófcios dos agentes
desse mercado. O estabelecimento
de alianças estratégicas dos private
equities e VCs com fundos estrangeiros
é uma tendência clara indicada pela
pesquisa da Deloitte, revelada neste
ano por mais de 70% da amostra (em
2005, já eram 60%), assim como a
contratação de equipes baseadas no
país da empresa-alvo, com expertise
no mercado local. Algumas questões,
porém, ainda continuam abertas. Qual
será o perfil das próximas alianças? Elas
serão criadas para suportar negócios
em estágios iniciais? Ou para viabilizar
oportunidades de investimento mais
maduras, envolvendo novas tecnologias
que possam depois ser levadas aos
mercados de onde partiu o capital
empreendedor? São perguntas que a
edição 2007 do estudo talvez ajudem a
responder, auxiliando a decifrar os novos
modelos de negócios de um ambiente
sem barreiras geográficas e cada vez
mais complexo e competitivo.

Para obter essa pesquisa completa,
acesse o site www.deloitte.com.br.
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