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O SALTO DO CAPIT
A indústria brasileira de private
equity e venture capital tem
mais de US$ 16 bilhões já
comprometidos por investidores
para arriscar em oportunidades
oferecidas pela economia real

J á há no Brasil, com relativa fartura, o alimento
mais fundamental para que empresas pos-

sam nascer, crescer e se expandir com desenvoltu-
ra: capital de risco. Neste momento, uma bolada
de US$ 16,7 bilhões está garantida aos fundos de
private equity (PE) e venture capital (VC) para
que encontrem novas e boas oportunidades de
negócios. Esse é o valor comprometido em inves-
timentos e obtido a partir de pesquisa feita com
os gestores dos fundos pelo Centro de Estudos de
Private Equity da Fundação Getulio Vargas (GVce-



AL PRODUTIVO
pé) e pelo Instituto Endeavor e cujo resultado é o
guia publicado a partir da página 51. Houve um
enorme salto quando se considera que em 2004 a
soma de recursos era de US$ 5,6 bilhões, segundo
o primeiro censo sobre o setor feito pelo GVcepe.

O dinheiro do PE/VC, além disso, ajuda a girar
outra roda, a da abertura de capital das empresas
e a negociação de suas ações na bolsa de valores.
Quando os fundos querem vender sua participa-
ção para embarcar em novos negócios, a bolsa
é uma das melhores opções. E, de fato, das 72
ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa) de 2004 ao pri-
meiro semestre de 2007,28 foram de companhias
alimentadas com aqueles capitais. Geralmente,
já no Novo Mercado da Bovespa - segmento de
maior transparência e regras de governança supe-
riores às exigidas por lei. Aumenta, dessa forma,
o número de empresas interessantes e, em conse-
qüência, o volume de negócios com ações.

Trata-se de um mecanismo bastante recente
à disposição dos empreendedores, ainda que a
indústria de PE já tenha tido seus lampejos desde
a década de 1980, com o pioneirismo da paulista
Brasilpar e da gaúcha CRP (veja artigo na página
92). "O primeiro ciclo de crescimento começou,
de fato, a partir do Plano Real, em 1994, época em
que surgiram os Fundos Mútuos de Investimento

em Empresas Emergentes", lembra o pesquisador
e um dos autores da pesquisa GVcepe/Endeavor,
Leonardo de Lima Ribeiro. Esse primeiro perío-
do percorreu todo o processo de privatização e
encontrou seu pico no ano 2000, embalado pelo
boom das empresas pontocom e pelo baixo preço
dos ativos brasileiros em dólar. Sofreu com as cri-
ses cambiais, com o estouro da bolha da internet
e com as sucessivas altas dos juros e renasce com
força com a abundância global de liquidez e o for-
talecimento dos índices da economia nacional.

Com recursos provenientes de fundos de pen-
são, bancos de investimentos, indústrias e pessoas
físicas de alto poder aquisitivo, os fundos de PE/VC
saem à caça de negócios que tanto podem estar
em seu início e precisam de capital para crescer
rapidamente (VÊ), como, numa fase mais madura,
necessitam de uma reestruturação para ganhar
competitividade (PE). Dentro do segmento de ven-
ture capital ainda há o capital semente (SC), que
atende empresas em fase embrionária. O dinheiro
dos investidores também pode ser canalizado pe-
los gestores dos fundos para operações bilionárias
de fusões e consolidações de setores.

Em todos esses casos, há o risco de a opera-
ção não dar certo e os investidores perderem o
dinheiro. Mas as histórias de sucesso mostram
que o lado produtivo desse capital é bem mais
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É expressiva a
participação,
nas ofertas
iniciais de ações
na Bovespa,
de empresas
que receberam
recursos de PE/
VC, em número
e em volume
movimentado

forte. Microsoft, Intel, FedEx, Google, Cisco, Sun
Microsystems são apenas alguns dos exemplos in-
ternacionais mais emblemáticos. Aqui no Brasil,
nos últimos quatro anos, empresas como Natura,
Gol, ALL, CPFL, Dasa, Submarino, UOL, Lupatech,
Gafisa, Totvs (ex-Microsiga) também fazem parte
desse seleto time que fez o capital de risco se tor-
nar produtivo.

O investimento que esses fundos realizam ê
bem diferente daquele feito na compra de ações
de uma companhia. No PE/VC não se aguarda
passivamente o resultado. Os gestores tornam-
se sócios ativos das empresas, mesmo quando
assumem posições minoritárias. Em geral, têm
assento no conselho de administração e poder
de veto em decisões estratégicas, quando não são
controladores. É, aliás, da natureza da operação
intervir na administração, aportando know-how
de profissionalização, rede de relacionamentos,
abertura de canais de crédito e práticas de go-
vernança corporativa. Eles procuram criar um
círculo virtuoso mais ou menos nessa seqüên-
cia: injetam capital, profissionalizam, apoiam o
crescimento e, no momento certo, vendem sua
participação com lucro.

Um ideal olímpico de saída das empresas - ge-
ralmente de capital fechado - é através da bolsa
de valores, onde há chance de uma valorização
mais expressiva. Mas o pedaço dos fundos também
pode ser recomprado pelos acionistas originais ou
fazer parte de uma venda estratégica para outro
grupo empresarial. Não são raros os casos em que
os fundos investem em companhias de capital
aberto - são os chamados Pipes (do inglês Private

Investment in Public Equity), conhecidos também
por fundos de governança e liquidez. O objetivo
nesse caso é reestruturar a empresa, tornando-as
mais robustas para voltar à bolsa. A compra da
Magnesita pela GP Investments, realizada este ano
por R$ 1,2 bilhão, é um exemplo de Pipe.

Segundo dados da pesquisa GVcepe/Endea-
vor, não só o número, mas também o volume
de dinheiro movimentado em ofertas iniciais de
ações na Bovespa com a participação de empresas
que receberam capital de risco é expressivo (veja
quadro abaixo). De 2004 a 2007, 36,6% do volume
de recursos captado nessas circunstâncias eram
frutos de PE/VC.

O diretor executivo do GVcepe, professor Cláu-
dio Vilar Furtado, chama ainda a atenção para o
predomínio de organizações independentes que
atuam como gestores dos fundos. Essas organiza-
ções, que não estão ligadas a bancos ou a setores
industriais, administram 70% dos recursos. "Isso é
bom porque não são rentistas, mas organizações
que disseminam competência pelo setor e, sobre-
tudo, orientadas para o capital empreendedor",
acentua. A participação do setor público (8,5%)
é pequena, mas deve crescer, não só por parte do
BNDESPar, mas também pela atuação da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), cujo foco
principal são as empresas nascentes e inovadoras
(veja quadro).

Outro aspecto que colabora para o fortaleci-
mento da indústria PE/VC é que seu marco regu-
latório vem sendo aperfeiçoado desde 2003, com
novas resoluções da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM). Os números atualizados do censo do
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GVcepe mostram que 44% dos fundos (chamados
de veículos de investimentos) em operação foram
constituídos com base no modelo jurídico da CVM.
"Isso é importante porque produz transparência na
relação entre o investidor e o gestor, regras estáveis
e sólidas de governança dos fundos e mecanismos
de resolução de conflitos por meio de arbitragem,
tornando desnecessários os recursos ao Judiciário,
que é muito lento", justifica Furtado.

O Brasil, é verdade, ainda está muito longe da
exuberância dos Estados Unidos nessa área. Lá,
o montante envolvido, entre 1985 e 2007, foi de
US$ l bilhão para US$ 400 bilhões. Mas as pers-
pectivas aqui são animadoras. "As necessidades
de investimento superam muito a capacidade de
poupança do País", lembra Marcus Regueira, pre-
sidente da Associação Brasileira de Private Equity
& Venture Capital (ABVCap). Ele perfila uma série
de dados para mostrar que o Brasil ainda po-
derá se beneficiar do momento de alta liquidez
mundial. "Segundo o banco de investimentos
UBS, existem USS 100 trilhões fluindo por todo o
mundo, dos quais US$ 600 bilhões direcionados a
PE e VC", informa. "Dois terços ficam nos Estados
Unidos e até US$ 40 bilhões para emergentes,
sendo apenas de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões
para o Brasil", acrescenta. A boa notícia, na sua

avaliação, é que as oportunidades dos maiores
concorrentes, a China e a índia, estão aquém das
expectativas dos investidores. "Logo eles irão bus-
car novas alternativas e nós temos grande chance
de receber esse dinheiro", aposta ele.

"Agora o jogo começa para valer", reforça o
professor Antônio Gledson de Carvalho, parceiro
de Leonardo Ribeiro na realização do primeiro
censo do GVcepe. "Os novos fundos são vultosos,
a fase de experimentação acabou e os gestores já
mostraram o que são capazes de fazer", observa.
De 2005 para cá, 33 novos gestores iniciaram
operações, urna entrada equivalente àquela que
ocorreu no boom da internet, em 2000. Os novos
participantes captaram US$ 4,8 bilhões e, este
ano, gestores tradicionais como GP Investiments
e Advent International levantaram fundos bilio-
nários - pouco mais de US$ l bilhão cada um.
No total, existem 89 empresas gestoras, concen-
tradas basicamente no eixo Rio-São Paulo, que
empregam 984 profissionais.

Nesse jogo, porém, o Brasil e as empresas de
PE/VC não vão atuar só em casa. A tendência é
de globalização das operações. Uma pesquisa
realizada pela consultoria Deloitte este ano junto
a 528 executivos que administram fundos de
venture capital mostra que 57% manifestaram

EM GESTAÇÃO, AS ESTRELAS DO FUTURO
A Finep, agência de inovação do governo federal, tem três programas para apoiar
investimentos de fundos de VC em empresas necessitadas de capital de risco

A Finep, agência de inovação do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, preten-
de, nos próximos dez anos, elevar para
R$ l bilhão o volume de recursos des-
tinados a operações de capital de risco.
Dez vezes mais do que já liberou até hoje
para os 11 fundos de venture capital
que investem em 30 empresas. "O tema
capital de risco ganhou corpo dentro
da Finep e pretendemos atuar nele com
toda força", informa Eduardo Costa, re-
cém-empossado diretor de inovação. A
meta dos próximos dez anos, segundo
ele, é ter no portfolio 500 empresas com
investimento de capital de risco. "Serão
as estrelas da bolsa no futuro", promete.

Nos últimos seis anos, a Finep criou
três frentes de atuação para apoiar
ações de capital de risco, todas reuni-

das no programa Inovar. Uma delas
é a incubadora de fundos de venture
capital e private equity, que tem par-
ceria com o Serviço de Apoio a Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), a Boves-
pa, o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e os grandes fundos
de pensão estatais. A incubadora reúne
os gestores uma vez por ano para que
apresentem suas propostas. "Embora
participem em conjunto, os investido-
res escolhem individualmente os pro-
jetos de seu interesse", explica Patrícia
Freitas, superintendente da área de in-
vestimentos da Finep.

Outra frente de atuação, direciona-
da aos empreendedores, é o Venture
Fórum. "O objetivo é ajudar o empre-
sário a montar seu plano de negócios,

explicar o que é venture capital e como
se dá a negociação com o investidor",
explica Patrícia. Nas 15 edições realiza-
das, desde 2000, o Venture Fórum re-
gistrou 2,7 mil inscrições. Desse total,
153 empresas fizeram apresentações,
das quais 31 receberam aporte de capi-
tal, num total de R$ 160 milhões.

A terceira frente é o Inovar Semen-
te, no qual a Finep é a única investido-
ra. O programa é direcionado para em-
presas com faturamento de até R$ 2,4
milhões. Desde 2006, selecionou sete
propostas, que estão sendo analisadas.
O tamanho médio dos fundos é de R$
14,4 milhões. O objetivo é regionalizar
as ações do programa, criando novos
fundos (para atrair gestores) e redes de
investidores individuais locais.



intenção de expandir seus negócios para outros
países nos próximos cinco anos. A América
Latina, segundo a pesquisa, é a região com a
maior perspectiva de receber recursos, tanto
agora como nos próximos cinco anos. Algumas
empresas gestoras brasileiras também começam
a colocar o pé fora do País. E o caso da GP
Investments, que comprou este ano a operação
latino-americana do grupo Pride International
por US$ l bilhão. A GP abriu seu capital no
ano passado, reforçando-se com R$ 700 milhões.
Outro que deve seguir o mesmo caminho é o Gávea
Investimentos, do ex-presidente do Banco Central
Armínio Fraga. "E bom para o mercado brasileiro
dispor de organizações de porte mundial porque
minimizam os custos de gestão e podem entrar
em negócios maiores", diz Vilar Furtado, da FGV.

Caso as condições de investimento no País
prossigam numa rota ascendente, novas portas
poderão se abrir para ampliar o leque de inves-
tidores. Um dos caminhos é a criação do merca-
do secundário. Com esse objetivo, a Paul Capital
Partners desembarcou no Brasil anunciando a
intenção de investir na compra de cotas dos fun-
dos de private equity e venture capital. A função
do mercado secundário é aumentar a liquidez
de saída, dando uma alternativa a mais para os
investidores. Quando a meta de saída do fundo
não coincide com o ciclo da empresa investida,
empresas como a Paul Capital compram o final
dessas carteiras e renegociam um prazo maior
com os gestores. O Unibanco, por sua vez, está
lançando um fundo para investidores individuais
que queiram aplicar em carteiras de PE. Trata-se de
um produto para pessoas com patrimônio supe-
rior a R$ 5 milhões dispostas a fazer uma aplicação
mínima de R$ 200 mil. É um valor menor do que
se exige para investidor qualificado.

Na rota da evolução, ainda pode se abrir
um aumento mais significativo das apostas nas
empresas em formação. Atualmente o capital
de risco no Brasil ainda está mais concentrado
nas operações de PE, o que, segundo Leonardo
Ribeiro, se deve ao grande número de oportu-
nidades nas privatizações, empresas em fase de
sucessão familiar, preparação para IPO, grandes
projetos de infra-estrutura, reestruturação den-
tro da nova Lei de Falências (turnaround) e ao
desenvolvimento de setores com possibilidade
de consolidação. Apenas 10% dos novos com-
prometimentos de recursos são destinados para
operações de venture capital. Essa situação, na
opinião de Ribeiro, deve mudar. De um lado,
porque esse tipo de operação, muito novo, passa

Regueira, da ABVCap: necessidades de investimento superiores à capacidade de poupança

a ser mais conhecido. De outro, porque melhora
o nível de profissionalização do empreendedor
brasileiro. O despreparo tem levado à informa-
lidade, prejudicando qualquer acesso aos inves-
tidores. Fora isso, alguns aspectos da legislação
devem ser aperfeiçoados. "O tempo para se abrir
ou fechar uma empresa, obter licenças, é tudo
muito complicado", ilustra Ribeiro. O foco maior
em venture capital virá, de outro lado, com a
redução das oportunidades de ganho de curto
prazo em transações de private equity.

Para o professor Gledson de Carvalho, o histó-
rico brasileiro de casos de sucesso com empresas
emergentes ainda é pequeno. "Falta desenvolver
a ponta do cientista empreendedor, de poten-
cial muito grande", diz. Segundo Eduardo Costa,
diretor de inovação da Finep, o Brasil tem 2% da
produção científica mundial, o que eqüivale à
participação do seu PIB na economia internacio-
nal. "Nossa produção de inovação é ainda menor.
Precisamos extrair conhecimento das universi-
dades e das empresas, criar novas companhias e
fazer com que elas tenham sucesso. A forma mais
inteligente de fazer isso, já que o crédito é caro no
Brasil, é utilizar o capital de risco", afirma. •

ecarvalho
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Fonte: Valor Financeiro, ano 6, n. 7, p. 6-11 , set. 2007.




