
David Rubenstein: o “purgatório” do private equity e o “corpo-a-corpo’ do 
capitalismo  
 
O setor de private equity teve seu período áureo, mas agora deverá passar mais ou menos um 
ano no “purgatório” antes de entrar em um período de expansão ainda mais acentuado, uma 
“Era de Platina”, de acordo com David Rubenstein, um dos fundadores e diretor-gerente do 
The Carlyle Group, empresa de private equity de Washington, capital federal, com mais de 70 
bilhões em ativos.  
 
No discurso de abertura do 14o. Congresso de Private Equity e de Capital de Risco da Wharton 
intitulado “Explorando os ventos de mudança”, Rubenstein disse que a crise de crédito 
deflagrada pelos empréstimos subprime pôs um fim abrupto à escalada dos investimentos em 
private equity. As novas realidades da indústria contrastam vivamente com o período de 
excelentes rendimentos que se estendeu de 2002 a meados de 2007, quando as principais 
empresas de private equity faziam negócios na casa dos bilhões de dólares e geravam retornos 
de 30% para seus patrocinadores.    
 
No momento em que iniciava seu discurso, Rubenstein foi interrompido por sindicalistas que 
protestavam contra a aquisição da Manor Core — maior rede de assistência à saúde do país — 
pela Carlyle por 6,3 bilhões de dólares. Aos brados de “pacientes, e não lucros”, os 
manifestantes exibiam faixas e questionavam se a Carlyle proporcionaria estabilidade no 
trabalho e assistência de qualidade aos pacientes de todas as unidades da rede. A Carlyle 
havia assumido o controle da Manor Care fazia apenas duas semanas, disse Rubenstein, mas 
seu objetivo era melhorar o desempenho da empresa. “Ás vezes, o capitalismo exige esse 
corpo-a-corpo”, observou Rubenstein depois que a segurança retirou os manifestantes do 
salão de bailes do hotel onde estava sendo realizado o congresso, na Filadélfia.  
 
Posteriormente, em seu discurso, Rubenstein enfatizou que os profissionais de private equity 
freqüentemente são alvo desse tipo de manifestação devido aos ganhos vultosos que 
percebem. “O mundo do private equity precisa investir um tempo muito maior explicando às 
pessoas o que fazemos para gerar valor”, disse. “Creio que tivemos um sinal disso hoje de 
manhã.” 
 
‘A música parou’ 
 
Rubenstein disse que durante o boom mais recente do segmento de private equity, ele havia 
imaginado diversos desfechos diferentes para os bons tempos. Uma alta nos preços da 
energia, um aperto por parte do Federal Reserve ou uma lei antiterrorismo semelhante à de 11 
de setembro de 2001 estavam entre os possíveis cenários imaginados por ele.  
 
Jamais passou por sua cabeça o que de fato ocorreu — uma crise no segmento de crédito 
estimulada por empréstimos do tipo subprime. O colapso da indústria remonta ao período a 
que Rubenstein se refere agora como a “Era de Ouro” do private equity, quando o setor de 
empréstimos tornou-se parte importante da indústria, à medida que os grandes bancos 
obtinham tarifas elevadas com a concessão de empréstimos às empresas de private equity 
para que elas pudessem operar.  
 
Os bancos distribuíam então esses empréstimos entre diversos fundos de dívidas com 
garantias que também investiam em empréstimos subprime. Rubenstein disse que a 
designação “subprime” pode induzir a uma idéia errada sobre boa parte dos empréstimos 
concedidos pelos bancos durante esse período. Melhor seria designá-los como “não 
merecedores de crédito”, porque eram na verdade seis vezes mais arriscados do que os 
empréstimos do tipo prime rate (com taxa preferencial de juros), disse Rubenstein.  
 
Quando os empréstimos subprime começaram a naufragar, quem os havia comprado não 
conseguiu contrair dívida nova para financiar as transações de private equity. “De repente, em 
meados de 2007 — por volta de julho — a música parou”, disse Rubenstein. 
 
  



 
No momento em que os mercados de crédito secaram, os grandes bancos já haviam 
comprometido 300 bilhões de dólares em negócios com empresas de private equity, disse 
Rubenstein. Cerca de 1/3 desse valor permaneceu nos balanços patrimoniais dos bancos, 
embora boa parte dele tivesse seu valor contábil reduzido, disse. Outra terça parte foi 
renegociada com as empresas de private equity em termos mais duros. Com relação à terça 
parte final, jamais foi concluída, e encontra-se agora em litígio ou em processo de cobrança de 
taxas por rompimento de contrato. “Durante aproximadamente um ano, continuaremos no 
purgatório”, disse. “Teremos de expiar um pouco nossos pecados.”  
 
De acordo com Rubenstein, as décadas de 1970 e 1980 foram a “Era de Bronze” do private 
equity, ocasião em que surgiram as primeiras aquisições acionárias culminando, em 1989, com 
a aquisição alavancada da RJR Nabisco por Kholberg Kravis Roberts, a que se seguiu o colapso 
da proposta de aquisição acionária da United Airlines.  Depois do período de recessão de 1991 
a 1992, o private equity entrou no que Rubenstein apelidou de “Era de Prata”. Durante esse 
tempo, as aquisições prosperaram, quem queria vender recorreu às empresas de private 
equity para liquidação de seus ativos. O setor de private equity mostrou que era capaz de 
transformar as empresas adquiridas e ainda obter em troca retornos muito bons. Essa era, 
disse Rubenstein, terminou com o estouro da bolha de tecnologia em 2000.  
 
Depois de um intervalo de dois anos, o private equity entrou então no que Rubenstein chama 
de “Era de Ouro”, à medida que os negócios tomavam um volume colossal e as empresas do 
setor se uniam em “clubes” de negócios, conforme ficaram conhecidos, para adquirirem 
empresas ainda maiores.  
 
Com a atual crise de crédito, o setor de private equity foi esfriando de forma lenta, porém 
inexorável. Rubenstein disse à platéia que o segmento, se quiser recuperar o fôlego perdido, 
terá de redimensionar a escala dos negócios, diminuir a alavancagem e procurar no exterior 
oportunidades em países como a Índia e a China. 
 
 “Passado o período atual, liquidada a dívida contábil dos bancos e reiniciada a concessão de 
empréstimos nos próximos seis ou nove meses, creio que o private equity retornará com vigor 
ainda maior à Era de Platina”, previu Rubenstein.  
 
Investindo sem remorsos 
 
Antes que isso aconteça, disse Rubenstein, os gestores de private equity precisam explicar 
melhor de que maneira contribuem para o bem-estar das empresas que adquirem produzindo 
retornos substanciosos que resultam no aumento dos postos de trabalho e na expansão geral 
da economia. Durante boa parte da trajetória do setor raramente se viu necessidade de 
apresentar alguma explicação sobre seus procedimentos, observou. Os investidores viam os 
retornos proporcionados pelos fundos de private equity e ficavam felizes em abastecê-los.  
 
“Ninguém procurava saber quantos empregos eram criados ou quantas unidades seriam 
construídas”, disse. “Não tínhamos essa informação. Agora, temos consciência de que se 
pretendemos agir da forma que desejamos agir, temos de estar muito mais atentos às 
organizações que interagem com nossa indústria — trabalhadores, consumidores, o Congresso 
e a mídia.”  
 
Enquanto os credores digerem o recuo atual do segmento de crédito, os profissionais de 
private equity deveriam aproveitar o intervalo para explicar de que maneira a indústria 
funciona e por que consegue produzir retornos polpudos, “e também por que merecemos ser 
regiamente pagos por isso”, disse. 
 
 Rubenstein disse que o setor de private equity continuará a atrair os investidores, porque 
proporciona retornos “melhores do que qualquer outra coisa que você possa fazer legalmente 
com seu dinheiro”. Os retornos continuam sólidos, disse, porque as técnicas utilizadas pelo 
segmento de private equity para melhorar o desempenho das empresas mostraram que dão 



certo, permitindo aos gestores até mesmo o controle de uma parte da empresa que 
administram.  
 
A atual desaceleração econômica pode ser uma boa ocasião para investir em private equity, 
acrescentou, assinalando que o período tradicional de dez anos dos fundos protege o investidor 
de oscilações abruptas de valor. A indústria pode ficar parada por mais seis a nove meses em 
meio a um “estágio de negação” conflituoso enquanto o setor de private equity chega a um 
consenso sobre o valor das empresas, hoje mais baixos do que na época em que aquisições 
estavam no auge. Muitas empresas de private equity crescerão de tal forma que abrirão o 
capital”, acrescentou. “Não creio que o setor vá desaparecer.” 
 
Durante a palestra, Rubenstein disse que passou por várias outras funções antes de fundar a 
Carlyle em 1947. Trabalhou como advogado e foi funcionário da Casa Branca no governo 
Carter e tinha como incumbência o combate à inflação. Na época, a inflação era de 19% e as 
taxas das hipotecas eram de 22%, disse. 
 
Quando ele e seus sócios fundaram a Carlyle, a empresa era diferente de outras empresas de 
aquisições do mercado porque trabalhava com diversos tipos de fundos, em vez de se 
especializar no setor de capital de risco ou de imóveis, disse Rubenstein. Hoje, a empresa 
conta com 60 fundos. A Carlyle foi também a primeira a promover a internacionalização do 
private equity.  
 
Rubenstein mostrou-se preocupado com a idéia de que as empresas de private equity seriam 
os “barões ladrões” do mundo moderno, amealhando riquezas em volume superior ao retorno 
econômico por eles proporcionado. Ele disse que a riqueza gerada pelo setor aos que investem 
em seus programas permite-lhes dar um retorno à sociedade. “Uma coisa bonita do private 
equity é que se você for bem-sucedido, poderá distribuir a riqueza amealhada e vê-la produzir 
frutos ainda em vida [...] melhorando assim a sociedade”, disse Rubenstein, que participa de 
diversas organizações como o Lincoln Center, Memorial Sloan-Kettering Câncer Center e o 
Conselho de Relações Exteriores.  
 
Rubenstein disse ao público presente ao congresso que a riqueza por ele conquistada graças a 
Carlyle permitiu-lhe comprar o único exemplar existente da Carta Magna dos EUA — pela qual 
pagou 21 milhões de dólares —, enviando-a em seguida para o Arquivo Nacional de 
Washington, capital federal, onde se encontra em exposição permanente. “Esse é o tipo de 
coisa que o pessoal de private equity precisa fazer com mais freqüência, isto é, dar algo de 
volta à sociedade que lhe permitiu ganhar tanto dinheiro”, disse. “Todos nós que conquistamos 
o sucesso financeiro temos essa responsabilidade.” 
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