
As próximas grandes apostas dos capitalistas de risco 
 
O setor de capitalismo de risco finalmente começa a retomar o fôlego passados os efeitos 
deletérios pós-bolha, embora esteja longe ainda da euforia que o caracterizou em fins dos 
anos 90.  
 
Negócios de peso — como a recente aquisição do YouTube pelo Google por 1,65 bilhão de 
dólares e a aquisição, no ano passado, da Skype pelo eBay por 2,6 bilhões — têm renovado a 
confiança dos investidores de risco em sua capacidade de gerar lucros, informou um grupo de 
capitalistas de risco reunido durante painel realizado na Cúpula Econômica de 2007 da 
Wharton. Além disso, novos setores como o de “tecnologia limpa”, um termo abrangente para 
tecnologias que não agridem o meio ambiente, e tendências como o envelhecimento das 
populações no mundo desenvolvido, vêm criando oportunidades promissoras de investimentos. 
 
Apesar disso, os tempos continuam difíceis para muitos capitalistas de risco, advertiu o painel. 
De acordo com David Mathias, sócio gerente do Carlyle Group, de Washington, D.C., “15% das 
empresas foram responsáveis por cerca de 90% dos retornos”. Uma das principais empresas 
do setor, a Sevin Rosen, de Dallas, Texas, decidiu abortar no ano passado os planos de 
financiamento de um novo fundo de investimentos. A mensagem que passou a seus 
investidores foi que o modelo de negócios da indústria estava falido. O New York Times 
considerou a decisão “um nó na cadeia de ouro do capitalismo de risco”. 
 
Para piorar ainda mais as coisas para toda a indústria, muitos capitalistas de risco brigam por 
uma pequena reserva de capital e de negócios. “Muitas empresas entraram no ramo durante a 
bolha”, disse Doug Given, sócio da Bay City Capital, de São Francisco.  
 
De acordo com um relatório da National Venture Capital Association e Pricewaterhousecoopers, 
os investidores de risco aplicaram 25,5 bilhões em 2006, o que corresponde a menos de um 
quarto do montante investido em 2000. “Estamos no mesmo nível de financiamento de 
meados da década de 90”, acrescentou Matthias. “Compare-se esse valor com o período de 
abundância que os fundos de hedge e as empresas de private equity vêm desfrutando 
ultimamente.” 
 
O relatório da associação, MoneyTree, de circulação trimestral, identificou os pontos mais 
interessantes para a indústria. Os investimentos em biotecnologia e em empresas de aparelhos 
médicos tiveram altas recordes em 2006. A China e a Índia são responsáveis hoje em dia por 
uma avalanche de negócios. Os dois países responderam por cerca de 2 bilhões de dólares em 
investimentos de risco em 2006.  
 
Abrindo de novo a torneira 
 
Mesmo antes da bolha de Internet  e do período de desolação geral que se seguiu a ela, o 
setor de capitalismo de risco oferecia retornos espetaculares. Seus investidores correm riscos 
extremamente elevados — em geral, eles bancam empresas ainda não consolidadas que 
produzem bens e serviços de utilidade ainda não comprovada — e, via de regra, acabam tendo 
prejuízos. “Dois terços das empresas   financiadas pelo capital de risco têm retorno zero”, 
observou Given. No entanto, quando ganham, o lucro é abundante, o que compensa todas as 
desvantagens. Empresas célebres como o Google, Genentech e Apple foram inicialmente 
financiadas com o capital de risco. 
 
Sucessos como esses, aliados à cultura de capital de risco tipicamente americana, levaram 
Matthias a prever que, mais cedo ou mais tarde, o setor voltaria com tudo. “A teoria do capital 
de risco é eterna: você constrói empresas e cria riquezas”, disse. “Aqui nos EUA, temos 
espírito empreendedor, modelos em que nos espelhar, capital disponível e uma cultura de 
inovação.” Acrescente-se a isso algumas das melhores universidades do mundo, incubadoras 
de inúmeros avanços tecnológicos. As empresas de capital de risco dos EUA devem continuar 
na liderança, mesmo com a globalização do negócio. 
 



A cultura, porém, de nada vale se não houver dinheiro para bancar as startups, ou empresas 
iniciantes. Contudo, Peter Kash, presidente do Two River Group Holdings, de Nova York, previu 
que a torneira de dinheiro será reaberta em breve.  
 
Os investidores que sempre procuraram manter distância em relação ao capital de risco, como 
as famílias ricas, começaram a demonstrar interesse pelo setor. Além disso, a riqueza passa 
por um processo de acumulação por todo o globo. “No mundo todo, há 70.000 pessoas com, 
no mínimo, 30 milhões em ativos cada. Há 950 bilionários no mundo com um total de mais de 
3,5 trilhões de dólares em ativos.” 
 
É claro que essas pessoas, a exemplo dos investidores tradicionais do setor, esperam obter 
retornos generosos para o seu dinheiro. O risco embutido nesse tipo de negócio exige isso, 
disse Matthias. “Se os mercados de capitais proporcionam um retorno de 8%, em média, o 
capital de risco se vê na obrigação de propiciar um ágio substancial sobre esse valor. Portanto, 
a expectativa é de retornos de 20% a 25% , sendo que o retorno real fica em torno de 17% a 
18%.” 
 
Onde é que os investidores estão indo buscar esses retornos atualmente? A Internet, embora 
já não seja mais tão apreciada quanto há alguns anos, ainda é alvo de atenção graças aos 
avanços dos vídeos online transmitidos, por exemplo, pelo YouTube. “O vídeo é um elemento 
chave atualmente”, disse Roland Van der Meer, um dos fundadores da ComVentures de Palo 
Alto, na Califórnia. “Existe uma tecnologia fantástica em produção no MIT, Stanford e na Cal 
Tech que se preocupa com problemas como, por exemplo: ‘como lidar com vídeos de uma 
forma diferente e como inserir anúncios em tempo real?’” 
 
A Clean Tech representa uma série de tecnologias e tem se fortalecido graças à preocupação 
generalizada do publico com as emissões de carbono e o aquecimento global. Diante do 
consenso científico de que a poluição produzida pelo ser humano aqueceu o mundo, as 
empresas já consolidadas buscam formas de reduzir seu impacto. Já as startups oferecem todo 
tipo de alternativa positiva em relação ao meio ambiente. 
 
Basta ver o caso da indústria de energia elétrica, disse Given. A grade de fios que leva a 
eletricidade às casas e às empresas é ineficiente e antiga, e muitas das usinas que geram 
eletricidade ainda são movidas a carvão. “Esse formato não dará certo na Índia e na China”, 
disse. “Nesses países, teremos de ter energia limpa perto das pessoas. Foram necessários 75 
anos para industrializar 20% da população do mundo. Nos próximos 25 anos, serão 
industrializadas mais 40%.” 
 
A disputa pela água 
 
Kash previu que o aquecimento global alteraria as formas pelas quais muitos negócios são 
conduzidos, e não só a produção de energia ou a fabricação de carros. “Já é possível observar 
o impacto do aquecimento global. Na Europa, as grandes companhias de esqui e de chalés 
estão entrando em colapso. Houve muito pouca neve nos Alpes este ano.” 
 
Problemas ambientais, além do aquecimento global, podem também criar oportunidades de 
investimentos, disse Kash. “Durante 4.000 anos, as pessoas brigaram pela posse de 
commodities. No futuro, elas brigarão por água limpa.”  
 
Em algumas partes do mundo, como no Oriente Médio, os países já enfrentam escassez de 
água doce, tendo dado início ao processo de dessalinização. Com o aumento da demanda por 
água potável, principalmente no mundo em desenvolvimento, as empresas privadas terão um 
papel de destaque em sua produção. 
 
No mundo desenvolvido, o setor de saúde, desde a biotecnologia até os aparelhos médicos, 
continua um campo atraente para os investidores de risco e, em razão das tendências 
demográficas, continuará a ser durante décadas. “O envelhecimento dos baby boomers e a 
expectativa de vida cada vez elevada são fatores críticos”, disse Given, que iniciou sua carreira 



como médico e pesquisador na área de medicina. “As empresas estão tentando solucionar a 
questão dos custos crescentes com saúde. Este também é um elemento catalisador.” 
 
O campo emergente da medicina personalizada também é promissor, embora ainda 
embrionário, observou. Os avanços da ciência genética deverão, no fim das contas, permitir 
aos cientistas identificar as pessoas com tendência ao desenvolvimento de certas doenças anos 
antes de contraí-las. Teoricamente, os pesquisadores seriam capazes de elaborar tratamentos 
adequados a elas. “Será possível identificar os pacientes que se beneficiarão das chamadas 
designer drugs, remédios de estrutura molecular modificada para contornar certas disposições 
legais”, disse.  
 
O indivíduo poderia pagar antecipadamente por seu tratamento durante anos, ou até mesmo 
décadas, em vez de fazê-lo de uma vez só, conforme ocorre atualmente. 
 
Ironicamente, riqueza e a vida tranqüila têm sido uma espécie de bênção e maldição ao 
mesmo tempo para o mundo desenvolvido. As pessoas vivem mais, mas também desenvolvem 
doenças decorrentes da riqueza, como a obesidade e o diabetes. O tratamento dessas 
enfermidades deve proporcionar oportunidades de financiamento para empresários e empresas 
de capital de risco. 
 
No curto prazo, disse Kash, os investidores deveriam aplicar em empresas que estudam a cura 
do câncer. O câncer já é a segunda causa principal de morte nos EUA depois do infarto. Trata-
se de uma tendência que deverá crescer. Pela primeira vez, ressaltou, quatro candidatos à 
presidência, ou prováveis candidatos, ou tiveram câncer ou têm um cônjuge que tem. São eles 
Rudy Giuliani, que teve câncer de próstata; Fred Thomson, que teve linfoma; John McCain, 
que teve câncer de pele; e Elizabeth, esposa de John Edwards, que tem câncer de mama. 
 
A visibilidade cada vez maior dessa enfermidade deverá resultar em mais financiamentos de 
combate à doença, pouco importa qual partido conquiste a Casa Branca. O câncer, disse Kash, 
“não faz distinção entre democratas e republicanos”. 
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