
UM PROCESSO QUE PODE
DURAR DEZ ANOS
Até chegar a um final feliz, com abertura de capital, venda
da empresa ou apenas de participação, existe um longo caminho

Não ha espaço
para qualquer
tipo de
informalidade
no negocio,
e os gestores
vão fundo na
investigação
de eventuais
esqueletos
fiscais, legais
e trabalhistas

Ociclo de vida dos fundos de private equity e
venture capital pode levar até uma década.

Da hora em que o dinheiro é disponibilizado
até entrar como capital na empresa e, por fim,
retornar para o bolso do investidor vai um longo
caminho que exige bom grau de preparo para
extensas negociações.

Veja a seguir um roteiro resumido com as
principais características de cada etapa:

Captação de recursos - Esta etapa tem início
no momento em que os gestores dos fundos
de private equity/venture capital (PE/VC) saem
a campo em busca de investidores. No Brasil, a
principal fonte são os investidores institucionais,
especialmente os fundos de pensão. Bancos de
investimento e pessoas físicas de alto poder aqui-
sitivo também aplicam seu dinheiro nesse mer-
cado. As apresentações para investidores aconte-
cem muitas vezes em eventos específicos, como

o encontro anual com gestores patrocinado pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Originação e seleção de investimentos - Com
o dinheiro comprometido, os gestores saem a
campo para caçar projetos. Censo realizado pelo
GVcepe, em 2004, mostra que, na maioria das
vezes, foram os próprios empreendedores que se
candidataram junto aos fundos. Porém, a maior
taxa de sucesso ocorreu com propostas identifi-
cadas pelos próprios gestores. Dos 1.301 projetos
enviados por indicação de consultores ou bancos
de investimento, apenas 16 foram realizados. "In-
dependentemente da origem, o que vale mesmo
é a qualidade do projeto", pondera Sidney Cha-
meh, sócio diretor da DGF Investimentos.

Análise e avaliação - Como futuros sócios
da empresa, os fundos de PE e VC vão esmiuçar
o negócio no qual deverão investir seu dinheiro.
É nessa etapa que muitos projetos que pareciam

Veras, do Instituto Endeavor: um dos pontos críticos é a definição do valor da empresa



promissores podem murchar. O primeiro passo
é checar com lupa se o que está descrito no plano
de negócios corresponde à verdade. A análise vai
além do potencial de crescimento do negócio e
do mercado, de grau de inovação e histórico da
empresa. "Integridade pessoal, experiência pro-
fissional e habilidade para identificar e mitigar
os riscos são atributos essenciais ao empreen-
dedor", observa Leonardo de Lima Ribeiro, pes-
quisador do GVcepe. O passo seguinte, com base
em acordo de confidencialidade, é avaliar o ne-
gócio. O cálculo costuma ser feito com base em
projeções do fluxo de caixa para um período de
cinco a dez anos, estimando-se o valor presente
da empresa, ajustado ao risco da operação. Para
reduzir o grau de incerteza das projeções, os
fundos trabalham com diversos cenários, anali-
sando, entre outras variáveis, volume de vendas,
participação de mercado, margens por produto,
estrutura de custos e investimentos.

Due Diligence - A avaliação da empresa rece-
be a chancela final nessa etapa. Como detetives,
os gestores vão ver se há esqueletos no armário,
tais como passivos trabalhistas, ambientais, licen-
ças e operações não contabilizadas. "Aqui não há
espaço para a informalidade", adverte Chameh.
Como o setor lida basicamente com empresas de
capital fechado, que nem sempre adotam siste-
mas de controle e auditorias adequados, os fun-
dos procuram cercar-se de cuidados já na seleção.
Os gestores de fundos exigem bases sólidas para
o cálculo do valor das empresas e dados contábeis
confiáveis. "Um dos pontos críticos é justamente
determinar o valor da empresa", aponta Paulo
Veras, diretor-geral do Instituto Endeavor.

Negociação - Essa etapa determina não só o
valor do investimento, mas também qual será o
percentual de participação do fundo como sócio.
Segundo Lima Ribeiro, nas empresas nascentes
é mais comum que os fundos fiquem com parti-
cipações minoritárias. "Em geral, o negócio está
ligado a uma nova tecnologia sobre a qual o
empreendedor tem mais conhecimento", explica.
Já nas empresas em desenvolvimento, onde há
necessidade de reestruturação ou mudanças de
gestão, o fundo vai querer o controle ou pelo me-
nos o poder de veto sobre decisões estratégicas.

Monitoramento - Essa é a primeira etapa da
fase posterior ao investimento. É quando se cons-
titui o acordo de acionistas e elabora-se a política
de governança corporativa para que o fundo co-
mece a participar do desenvolvimento do negó-
cio. Uma das formas de promover a comunhão de
interesses entre o fundo e os executivos da empre-

Ribeiro, do GVcepe: em empresas nascentes, os fundos costumam ser minoritários

sa é atrelar a remuneração deles ao desempenho
dos negócios, oferecendo bônus e participação.
Essa etapa é crucial para o negócio, pois é quando
o gestor poderá fazer o bolo crescer. O gestor vai
querer inocular uma nova cultura competitiva e
potencializar ao máximo a possibilidade de retor-
no. Para isso, utilizará todo o arsenal disponível:
experiência e rede de contatos, possibilidade de
ganhos de escala, aproveitando outras empresas
do fundo, abertura para novas linhas de finan-
ciamento, profissionalização, entrada em novos
mercados e, acima de tudo, inovação.

Saída - O final feliz mais desejado para o
investimento de private equity e venture capital
é a abertura de capital na bolsa. "Essa é uma
alternativa que ganhou força no Brasil nestes
últimos três anos", diz Chameh, da DGF. De 2004
até o primeiro semestre de 2007, 28 empresas
que fizeram IPOs (oferta pública de ações) na
bolsa tinham investimento de PE/VC. Outras es-
tratégias de saída para a liquidação do contrato
entre o investidor e o fundo gestor são a venda
estratégica para um comprador privado, a re-
compra pelos acionistas originais, a liquidação
dos ativos (em caso de insucesso) e a venda para
outro fundo no mercado secundário. •
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