
Empresas de private equity têm desempenho invejável: para alguns, é uma 
“experiência de outro mundo”  
 
Stephen A. Schwarzman, CEO e co-fundador do The Blackstone Group, uma das principais 
empresas de private equity do mundo, lembra exatamente o momento em que o private 
equity, que por mais de uma década desempenhara papel subalterno nos mercados de 
capitais, começou a mudar.  
 
“Estava fazendo abdominais enquanto assistia à CNBC. De repente, alguém começa a falar 
sobre mim na televisão [...] O setor acabava de penetrar em uma área pouco usual de 
visibilidade. Para nós, que estamos no ramo há muito tempo, é estranho”, disse Schwarzman 
na principal palestra proferida recentemente durante a   Conferência  sobre Private Equity e 
Capital de Risco da Wharton, cujo tema foi “Explorando novas fronteiras”. Schwarzman  e dois 
outros conferencistas principais  — David A. Brandon, presidente e CEO da Domino´s Pizza, e 
Timothy Draper, investidor de risco do Vale do Silício — analisaram a recente explosão de 
negócios de private equity e discutiram seu impacto sobre empresas e investidores.  
 
Schwarzman fundou o Blackstone Group juntamente com Peter G. Peterson em 1985. Ele 
embarcou na onda colossal de buyouts que culminou com a aquisição alavancada da RJR-
Nabisco. (Nas operações de buyout, adquire-se um certo número de ações de uma sociedade 
que assegure o seu controle com a finalidade de adquirir seus ativos e operações. Ela pode ser 
concluída por meio de negociação ou oferta pública).  
 
A indústria entrou então em um período relativamente tranqüilo durante a febre de IPOs 
(oferta pública de ações) da década de 1990 capitaneada pela Internet. Agora, o private equity 
está de volta em grande forma, e a empresa de Schwarzman é uma das protagonistas mais 
destacadas do setor atualmente. No início do mês, o Blackstone Group derrotou a Vornado 
Realty Trust ao oferecer 23 bilhões de dólares em dinheiro e mais 16 bilhões em dívidas 
contratuais pelo Equity Office Properties Trust. O negócio fez do Blackstone o maior 
proprietário de edifícios de escritórios do país. 
 
Namoro 
 
O segmento de private equity saltou dos livros de contabilidade para as primeiras páginas dos 
principais jornais, observou Schwarzman. “O que vem acontecendo no setor hoje é notável.” 
Ele se lembra de que durante boa parte de sua carreira, era um dos poucos especialistas em 
private equity que peregrinava pelo país na esperança de atrair investidores dispostos a entrar 
com dez milhões de dólares no segmento. “Hoje, as pessoas me procuram no escritório e 
dizem: ‘Queria investir 200 milhões.’” 
 
A ascensão significativa das transações de private equity deve-se a dois fatores principais: 
disponibilidade de capital e o desejo dos gerentes de empresas de fugir dos mercados das 
empresas de capital aberto, segundo Schwarzman. 
 
A recém-adquirida popularidade do private equity, disse ele, deve-se em grande parte aos 
retornos formidáveis do setor. “Não apareceu nenhum ativo superior a esse nos últimos 30 
anos. O mundo foi se dando conta do fenômeno paulatinamente, e a alocação dos ativos 
mudou. Agora, há fluxos substanciais de ativos desse tipo no nosso negócio.” O tamanho das 
buyouts é surpreendente se comparado com o das transações feitas no passado, acrescentou. 
“Antes, ninguém acreditaria na possibilidade de um lance de 5 bilhões de dólares. Para nós, 
fazer uma oferta de 36 bilhões — que fosse aceita — era uma experiência de outro  mundo.” 
 
Schwarzman disse que, em outras oportunidades, compradores estratégicos que atuam na 
mesma indústria em busca de oportunidades tinham como justificar a realização de 
pagamentos mais elevados do que os efetuados por empresas de private equity, norteadas por 
objetivos financeiros. O comprador estratégico pode trazer força operacional e sinergias ao 
negócio capazes de produzir retornos de melhor qualidade. A Vornado Realty Trust, com 
respaldo privado, fez também um lance de 38 bilhões de dólares pelo Equity Office. 



Agora, porém, as empresas de private equity estão mais bem estruturadas para competir com 
os compradores estratégicos, disse Schwarzman. Uma abundância de liquidez nos mercados 
financeiros globais e taxas de juros baixas melhoraram os retornos de quem faz lances 
financeiros extremamente alavancados, como o The Blackstone Group. Já os bancos estão 
mais interessados em financiar negócios em que o percentual de risco assumido é pequeno, 
repassando o resto aos investidores privados. Além disso, os termos de crédito estão mais 
acessíveis. “Antigamente, os bancos impunham cláusulas restritivas [...] Hoje, é possível 
contratar empréstimos vultosos  de credores tradicionais [...] Trata-se de uma evolução 
estupenda para nós.” 
 
Analisando a estrutura de capital, Schwarzman observou que as dívidas de alto risco, também 
conhecidas como junk debt, vêm atraindo investidores em busca de retornos extraordinários 
em um mercado que não registra calotes significativos recentemente. Todo esse capital precisa 
de um destino. “Parece namoro”, disse ele. “Você quer namorar, mas precisa achar alguém 
que concorde em namorá-lo.”  
 
Outro elemento acidental, mas que veio a calhar, disse Schwarzman, é que as empresas de 
capital aberto estão agora cada vez mais receptivas aos avanços do setor de private equity. A 
lei Sarbanes-Oxley, além de outras normas expedidas pelos órgãos reguladores aliadas a 
diretrizes contábeis, têm despertado o interesse de CEOs dispostos a trabalhar para empresas 
de private equity.  Os executivos também estão cansados dos números que são obrigados a 
apresentar a cada trimestre para satisfação dos analistas de Wall Street. “É um quadro 
diferente do de dez anos atrás, quando os profissionais do segmento de buyout eram 
considerados párias pelo mercado. Na época, ser convidado para a direção executiva de uma 
empresa de capital aberto era considerado o apogeu da carreira.”  
 
Os conselhos de administração e os executivos estão de tal forma preocupados com a lei 
Sarbanes-Oxley, e com seu cumprimento, que só se permitem correr pequenos riscos. Os 
membros do conselho agora participam das reuniões acompanhados de seus advogados, disse 
Schwarzman, acrescentando que as mudanças nas regras contábeis limitando as baixas a 
casos extraordinários, como fechamento de empresas ou demissões, evitam que os executivos 
tomem decisões que ampliem a extensão dos negócios da companhia, porque temem que   
seus ganhos sejam seriamente atingidos. “O sistema em vigor atualmente é falho, e a solução 
para os gerentes frustrados é vender a empresa para o segmento de private equity.” 
 
Se o clima é tão favorável às operações de private equity, o que poderia levar à formação de 
nuvens no horizonte?  
 
Schwarzman disse que embora a posição dos mercados de capitais nessa equação constitua 
um acidente feliz para o setor, o fato é que os capitais nunca ficam parados. No fim das 
contas, o spread das taxas de juros acabará aumentando, reduzindo a capacidade do 
segmento de private equity de gerar retornos elevados em investimentos alavancados. 
“Ninguém sabe   quando ou por que isso acontecerá. Mas é difícil imaginar que as coisas 
possam ficam melhores do que estão. Estamos provavelmente no auge dessa onda positiva 
neste momento.”  
 
Enquanto isso, prosseguiu, as empresas de private equity deveriam se esforçar mais para 
mostrar que são veículos que criam empregos na esfera governamental e para o público em 
geral, que costuma associar as aquisições alavancadas a cortes substanciais de custos e a 
demissões. Schwarzman observou que os políticos alemães referem-se às empresas de private 
equity como “gafanhotos”. No primeiro ou segundo ano depois de realizada uma operação de 
private equity, as empresas costumam demitir, admitiu, porém acrescentou que transcorridos 
cinco anos, há mais gente trabalhando na empresa do que na ocasião em que ela foi adquirida. 
 
Inevitavelmente, com o giro dos acontecimentos, os compradores estratégicos recuperam a 
vantagem sobre as empresas de buyout, e é possível que algumas delas não honrem o 
pagamento dos títulos de alto risco. Contudo, a maior parte dos investidores conta com uma 
reserva suficiente que lhes permite preservar seu patrimônio e ainda colher um retorno 
respeitável em caso de desaquecimento das atividades do setor. 



Schwarzman previu ainda que algumas cláusulas da Sarbanes-Oxley e de outras reformas 
restritivas posteriores ao caso Enron serão reformuladas, incentivando assim as empresas a 
permanecerem fiéis ao mercado de capital aberto. A Bolsa de Nova York perdeu 80% do 
mercado mundial de ofertas de ações em quatro anos, observou. “Isso deve tirar da inércia 
alguém lá em Washington.” 
 
  
 
“Mudar é bom” 
 
David Brandon, CEO da Domino’s, apresentou uma perspectiva diferente na conferência ao 
falar de sua experiência de trabalho sob o comando do setor de private equity e também como 
chefe de empresa de capital aberto. 
 
Quando o fundador da Domino’s, Tom Monaghan, decidiu se aposentar em 1988, vendeu sua 
empresa de capital aberto com sede em Michigan para uma equipe do segmento de private 
equity comandada pela Bain Capital por um bilhão de dólares. Brandon, que havia trabalhado 
na direção executiva de uma empresa de marketing e promoção de vendas de Michigan, foi 
nomeado CEO da Domino’s poucos meses depois. Em 2004, a empresa abriu o capital com 
retornos de 400% para os investidores da Bain.  
 
Brandon recorda que os críticos do primeiro acordo queixavam-se de que a Bain havia pago 
um valor alto demais pela Domino’s e a tinha sobrecarregado excessivamente com dívidas, a 
ponto de torná-la não competitiva. Ele ressaltou que alguns dos bancos de investimentos que 
participaram da oferta pública inicial de ações da empresa, em 2004, estavam preocupados 
com o nível das dívidas. Agora, especialistas em private equity que o procuram a pedido 
daqueles bancos levam junto brochuras com títulos como A alavancagem é um bom negócio.  
 
Em seu primeiro dia na Domino’s, Brandon disse aos empregados que tinha um recado para 
eles: “Mudar é bom. Se vocês gostam de mudanças, vão gostar de mim. Se são do tipo que 
gosta de ficar lembrando os bons tempos, acho que vamos ter problemas.” Brandon reduziu a 
hierarquia, fechou algumas unidades e cortou as despesas operacionais. Criou ainda um 
programa de bônus para os empregados baseado em opções antes da abertura do capital da 
empresa, de modo que os funcionários se sentissem donos do negócio. “As operações e os 
resultados obtidos tornaram isso possível”, enfatizou. “Sou um sujeito de operações, não sou 
do setor de finanças.” Operações sólidas, disse ele, abrem as portas para mecanismos 
financeiros capazes de expandir mais ainda o negócio.”  
 
Brandon ressaltou a importância do trabalho em parceria com as companhias de private 
equity. “Trabalhar com a empresa patrocinadora movido por um espírito de confiança e de 
imparcialidade é fundamental.” A Bain demonstrou sua confiança nele, disse Brandon, 
permitindo-lhe escolher a melhor hora para abrir o capital. “Creio que as equipes de gestão 
são responsáveis pelo pagamento da dívida e pela abertura do capital da empresa. Somos 
responsáveis. Não podemos ser parceiros distantes.” 
 
Brandon disse que já abriu o capital de duas empresas — uma antes do escândalo da Enron e 
outra depois. “Da última vez, foi muito diferente.” O processo foi mais complicado, e os 
diretores independentes — Brandon tem assento em três outros conselhos — têm hoje uma 
mentalidade de bunker.” As novas estruturas das comissões, o advento da lei Sarbanes-Oxley 
e as tarifas colossais pagas às empresas de auditoria tornam mais delicada a gestão das 
companhias de capital aberto. “Mudou a forma como aloco meu tempo, mas não creio que 
isso, por si só, possa levar as empresas a recuarem e a fechar o capital.” 
 
Brandon lembra-se de que depois que a Domino abriu o capital, sempre lhe perguntavam se 
era difícil atender às expectativas trimestrais de Wall Street. Ele dizia: “Alguma vez você já 
prestou atenção às expectativas da Bain? Eu estava lidando com pessoas responsáveis. Tanto 
a empresa quanto seus investidores trabalhavam com limites. Portanto, não importa se estou 
tentando satisfazer a Bain e impressionar seu pessoal, ou se quero mostrar resultados aos 
investidores que investem na bolsa. É o desempenho que conta.” 



Encontrando soluções para os problemas mais difíceis 
 
Timothy Draper, fundador e diretor gerente da Draper Fisher Jurvetson, empresa de capital de 
risco, apresentou algumas idéias novas para a consideração dos investidores em private 
equity, e insistiu com os empreendedores para que “mudem o  mundo. Isso é o que importa. 
Se você nota em sua empresa que há algo de errado, ou relativamente incomum, ou se há 
alguma coisa que o deixa com muita raiva, vá em frente e mude o que deve ser mudado. 
Depois, faça com que a mudança chegue às demais pessoas. Você se tornará uma pessoa de 
sucesso e bem-sucedida financeiramente.” 
 
Draper indicou alguns problemas a serem levados em conta por todo empreendedor: energia, 
segurança, saúde, trânsito, poluição, guerra, pobreza, educação, estradas, prisões e 
desenvolvimento de aeroportos. Ele disse que os políticos, na melhor das hipóteses, ajudam a 
trazer esses problemas à tona; na pior das hipóteses, eles criam problemas.  
 
“Quem resolve os problemas?”, perguntou. “As empresas.”  
 
Em seguida, citou algumas empresas apoiadas por sua firma que vêm tentando lidar com 
problemas crônicos com base em soluções do segmento privado — EnerNoc, companhia de 
sistemas para a conservação de energia em edifícios comerciais; Lumena, seguradora, e 
Konarka, especializada em painéis solares.  
 
As empresas, disse ele, estão mais bem equipadas do que o governo para formular soluções 
duradouras para os problemas da sociedade, porque sua existência não é limitada por eleições, 
mandatos ou fronteiras políticas. Com o avanço das telecomunicações, as fronteiras nacionais 
estão desaparecendo. Conseqüentemente, os governos são obrigados agora a competir uns 
com os outros para atrair capital e criar negócios promissores que gerem empregos e 
crescimento econômico.  
 
Draper trabalhou com os governos de Cingapura e da Ucrânia. Nesses países, funcionários do 
governo estão tentando aliviar o fardo burocrático das empresas. “Todos os países começam a 
admitir que esse é o caminho”, disse. “Todos, exceto um.” Ele citou a lei Sarbanes-Oxley e 
outras mudanças ocorridas depois do escândalo da Enron no sistema regulatório americano 
como empecilhos para a expansão econômica.  
 
Draper disse que a governança competitiva pode conduzir a um mundo ideal em que os 
governos tomam o melhor emprestado uns dos outros, como o sistema de seguridade social 
do Chile; a educação científica russa, a liberdade religiosa dos EUA e a estrutura empresarial 
das Ilhas Cayman.  
 
Os empreendedores mais bem-sucedidos enfrentam concorrentes de peso, observou, citando o 
caso do Hotmail, que desafiou o sistema postal; o Skype, que enfrentou a indústria da 
telefonia, e o MySpace, que mudou o conceito de comunidade.  
 
Em seguida, Draper listou alguns dos maiores avanços dos últimos cem anos:   telefone, 
computador, carro, avião, penicilina, cirurgia do coração, nanotecnologia, motores de busca e 
o e-mail. Com o avanço da tecnologia, mudanças que exigiam 120 anos para acontecer podem 
agora levar de 15 a 20 anos. Futuros avanços surgirão na área de fusão, viagens espaciais, 
distribuição de eletricidade sem fios, água dessalinizada, longevidade (muitos viverão até os 
150 anos) e cura para o câncer e a AIDS. “Tenha em mente que tudo é possível”, disse 
Draper. “Sempre que você tiver alguma coisa em vista, pense grande.” 
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