
Com a ajuda providencial de anjos, semeadores e
de uma confraria, jovens brasileiros estão fazendo
com que sonhos inovadores se concretizem. Não se
trata de uma nova onda religiosa ou mística, mas
de uma vertente que ganha corpo no mercado de
capitais brasileiro. Funciona assim: os empreen-
dedores, muitas vezes ainda nas incubadoras das
universidades, têm uma idéia fantástica de um
novo produto ou serviço, muitas vezes absoluta-
mente inédito no mercado. Para concretizar o pro-
jeto, precisam de dinheiro, claro. É aí que entram
os investidores de capital de risco. Se o projeto der
certo, os dois lados lucram.

Figuras conhecidas nos Estados Unidos, os inves-
tidores-anjo e os fundos de venture capital e capi-
tal semente começaram a aparecer por aqui de ma-
neira tímida, na década de 90, e ganharam adeptos
gradualmente nos úitirnos anos. Mas a grande
onda parece estar em formação neste momento.

Em 2004, quando a Natura e a América Latina
Logística (ALL) abriram as portas de entrada para
o novo e auspicioso ciclo do mercado de capitais
brasileiro, com suas ofertas iniciais de ações (1PO,
na sigla em inglês), também sinalizaram a saída
para os fundos de participação, ou priva te equity,
que apostavam de maneira temerosa, sem pers-
pectiva de realizar o investimento. O patrimônio
líquido desses fundos superou R$ 20 bilhões este
ano - quatro vezes mais em relação a 2005. E mui-
to mais está por vir: só até junho, outros R$ l O bi-
lhões de novos fundos jã tinham se registrado na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). E esses
são apenas os números locais, não contam os in-
vestidores estrangeiros com produtos registrados
também lã fora.

Os fundos de private equity circulam no limiar
do mercado de capitais: entram em companhias jã
relativamente estabelecidas, com perspectiva de



listagem em bolsas a médio prazo. O IPO e as ofer-
tas posteriores dão saída a esses investidores.

Agora, a nova fronteira em investimento em
projetos no Brasil migrou para o campo do ven-
ture capital, ou capital de risco. Espécie de irmão
caçula do private equity, o venture capital atua
num estágio anterior ao desses fundos. Seu foco é
em empreendimentos de menor porte, nos quais
há maís risco, mas que embutem potenciais de ga-
nhos maiores. Nesse terreno, a criatividade impera
nos dois lados. Os projetos escolhidos geralmente
têm um foco inovador, e as modalidades de inves-
timento podem incluir vários perfis, corno capital
semente ou investidores-anjo.

O lançamento do Criatec no início do ano, o pri-
meiro - e grande - fundo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
voltado para os investimentos de capital semente é
apenas a ponta do iceberg. A Finep - Financiadora

de Estudos e Projetos - também planeja criar uma
estrutura de apoio às chamadas redes de anjos que
começam a se formar em Estados como Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Santa Catarina, e vem organizan-
do os seed fóruns (fóruns semente) para aproximar
investidores e empreendedores. Criou o programa
Inovar Semente, que vai investir R$ 300 milhões em
empresas nascentes e já tem três fundos aprovados:
o Rotatec, o Fundo SC e o HorizonTI.

Este ultimo fundo está a cargo de um grupo
inovador não apenas em seus investimentos, mas
também na sua própria constituição. Os 30 inte-
grantes criaram urna confraria em forma de socie-
dade anônima, o que resultou no nome Confrapar
S/A. Os confrades têm à primeira vista uma cara
típica das redes de anjos: atuam em diferentes áre-
as, como marketing, tecnologia, administração e
jurídico. Com isso, buscam ter um leque de conhe-
cimento amplo para avaliar empreendimentos-»»-
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sob diferentes óticas. Mas as semelhanças param
aí. Primeiro porque, enquanto boa parte dos in-
vestidores-anjos é de profissionais que já fizeram
uma carreira extensa ou estão aposentados, os
fundadores da confraria estavam na casa dos 30 a
40 anos e muitos mantêm seus empregos em gran-
des companhias.

Outra peculiaridade é que, apesar de ter nasci-
do com essas características, a Confrapar acabou
tornando-se também urna gestora de recursos e
decidiu que só fará, daqui por diante, investimen-
tos por meio de fundos. "É uma forma mais alinha-
da e transparente, e assim podemos trazer outros
investidores como cotistas", conta o diretor Carlos
Eduardo Guillaume, engenheiro mineiro e ex-exe-
cutivo da Microsoft, que iniciou a gestora com oito
dos confrades em 2005. "Decidimos juntar pessoas
que se conheceram pelas suas competências e que
podiam juntas agregar esses conhecimentos."

A Confrapar Participações é uma sociedade anô-
nima da qual cada membro é acionista e também
investe nos fundos geridos - o HorizonTl, o Ban-
deiranTI e o NascenTI. Antes de decidir usar os
fundos, fez um aporte direto, na Via6, uma rede
de relacionamento profissional, que guarda se-
melhanças com o americano Linkedin, idealizada
por dois empreendedores. O número de usuários
da rede saltou de 20 mil, no início do ano passado,
quando a Confrapar investiu, para mais de 300

mil hoje. Com o apoio da Confrapar na gestão da
ViaG, um dos confrades, Lauro Marotta, virou CEO
do projeto.

Não por acaso, a confraria nasceu em Belo Hori-
zonte (MG). A capital e outras cidades do Estado
•Ktão em plena ebulição em assuntos de inovação
e investimentos de capital de risco. Uma das gesto-
ras pioneiras e mais bem-sucedidas no segmento,
a FIR Capital, também é mineira. A Biobrãs, um
dos primeiros projetos no Brasil a receber recursos
de capital de risco, gerou retorno de 14,6 vezes o
valor aportado, e outras iniciativas bem-sucedidas
geraram reinvestimentos em inovação.

Também tem um pé em BH o primeiro fundo
exclusivamente voltado para empreendimentos
de capital de risco, o Novarum, da gestora Jardim
Botânico Partners. O fundo foi criado pelo ex-
presidente da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), o carioca José Luiz Osório, em sociedade
com o mineiro Levindo Coelho Santos, que fica ba-
seado em BH. Depois de visitar 20 incubadoras, o
Novarum tirou do papel seis projetos nos setores
de biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia da
informação, com investimentos de R$ 8 milhões.
"Existe uma lacuna no Brasil, a produção científica
aumentou muito, o nosso número de Ph.Ds, é equi-
valente ao da Inglaterra, mas isso não se reflete no
numero de aumento de patentes", diz Osório.

Após uma carreira bem-sucedida em bancos



de investimento e passagens por BNDES e CVM,
Osório achou que era hora de investir no empre-
endedorismo. Muita gente se surpreendeu com
sua opção por um fundo de capital semente. Mas,
olhando de perto o universo do investimento em
capital empreendedor, é fácil entender o motivo
da empolgaçào. "Há idéias incríveis, que pode-
riam ser muito lucrativas para empresas grandes",
diz Osório. Ele reconhece, porém, que os resulta-
dos práticos não são tão simples de prever e que o
risco é muito alto.

De dez projetos, estima-se que, em média, três
resultem em perda e quatro ou cinco empatem o
dinheiro investido ou gerem uma rentabilidade
pequena. Só dois a três alcançam sucesso, com
grande salto na rentabilidade e alto ganho para o
investidor. Essa é, porém, uma projeção. É impor-
tante lembrar que no Brasil ainda não existe um
histórico de ganhos dos fundos de capital de ris-
co ou de investimentos de anjos. As experiências
ainda são poucas e recentes. Mas quem entra nes-
sa seara espera que o fundo possa dar um retorno
equivalente ao IPCA, mais cerca de 25% ou 30% ao
ano. Esse rendimento resulta de lucros extraordi-
nários em alguns poucos projetos.

É preciso também ter sangue-frio e racionali-
dade. Isso porque alguns empreendimentos são
muito sedutores. Osório, da JB Partners, lembra
do caso da Excegen, uma empresa de biotecno--*-
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logia genética, focada em rastrear todo o DNA dos
bovinos, que já fez parte do Novarum, mas acabou
saindo da carteira. A empresa desenvolveu uma
tecnologia de reprodução assistida por marcado-
res moleculares, um sistema precioso numa era
em que o mundo está de olho na origem da car-
ne, por conta da doença da vaca-louca. "Era uma
oportunidade incrível para os frigoríficos, para
uma empresa grande seria um investimento pe-
queno e significava um diferencial para exportar",
lembra Osório, que visitou algumas companhias,
mas não convenceu os potenciais compradores. "A
Excegen está um passo à frente, mas infelizmente
no Brasil ainda existe urna cultura de atender só
demandas imediatas."

Fie sabe, porém, que a cota de empreendimentos
que não alcançam o sucesso de mercado existe e
por isso continua animado com o futuro dos ou-
tros empreendimentos da carteira: a Digital Assets,
empresa de soluções para gestão de ativos digitais;

a Biocancer, especializada em recrutar pacientes e
conduzir pesquisas clínicas para novas drogas; a
Nanox, que produz coberturas de proteção para
superfícies de alta temperatura ou que facilitam
a limpeza de vidros, metais e plásticos; a Bioexton,
de soluções ambientais com biodegradação acele-
rada de lixo orgânico e reutilização do material; e

Uni projeto nascido durante a depressão
econômica do início da década de 90, em
uma incubadora de universidade, com um
único cliente em dificuldade financeira.
Foi esta uma das primeiras apostas dos
chamados investidores-anjo no país, que
deu origem à Bematech. Contrariando to-
das as expectativas, o valor de mercado da
empresa hoje corresponde a 900 vezes o
aporte inicial de US$ 300 mil.

Resultado da tese de mestrado dos em-
preendedores Mareei Malczewski e Wol-
ney Betiol, a Bematech tinha tudo para
entrar na cota de projetos fracassados. A
companhia paranaense nasceu como pro-
dutora de impressoras e hoje, já com ações
na bolsa de valores, almeja se tornar uma
empresa de automação comercial. Seu pri-
meiro cliente era uma empresa de telex,
que, naturalmente, não sobreviveu por
muito tempo. Mas a sorte começou a mu-
dar em 1993, quando conseguiu um con-
trato com a multinacional HP. Atuou no
mercado de automação bancária e depois
se voltou para o segmento de impressoras
fiscais, no qual decolou.

Ao longo de sua trajetória, além do pon-

tapé inicial dos investidores anjo - equi-
valente a 50% dos US$ 300 mil iniciais -,
recebeu um dos primeiros investimentos
de capital de risco do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), em 1996. Desembarcou no Novo
Mercado da Bovespa em abril do ano pas-
sado, coroando a história ainda hoje inco-
mum no capitalismo brasileiro. Na estréia
no pregão, sua ação chegou a valer RS 16,80,
atribuindo um valor de mercado à empre-
sa de R$ 850 milhões, ou US$ 420 milhões.
Ou seja: 1.400 vezes o investimento.

É verdade que esse número se reduziu
com as intempéries do mercado e tam-
bém pelo fato de a empresa não ter en-
tregado de cara os resultados projetados
em seus "guidances". No mês passado,
com a ação cotada a de R$ 8,50, o valor de
mercado da Bematech girava em torno
de R$ 450 milhões, algo como USS 270
milhões, ainda assim um salto significa-
tivo em relação ao início.

Depois da queda dos papéis, alguns
fundos que costumam mirar o longo
prazo aproveitaram o preço para montar
posições. "As ações sofreram muito. Pelos

resultados de hoje, o preço já está interes-
sante e, se ela conseguir concretizar a tran-
sição para o modelo novo, pode valer bem
mais", acredita Pedro Cezar Andrade, da
Investidor Profissional.

O fundador e presidente da empresa,
Mareei Malcz.ewski, não esmorece com os
maus resultados na bolsa e continua ten-
tando fazer da Bematech uma empresa de
automação comercial com receitas cada
vez mais pulverizadas entre os segmentos
de hardware, software e prestação de servi-
ços. Para este ano, a meta é de chegar a um
faturamento de R$ 300 milhões, o que sig-
nificaria um acréscimo de 25% em relação
ao ano passado.

De fato, Malczewski e Betiol - que hoje
preside o conselho - já passaram por
percalços maiores para colocar de pé a
Bematech. Eles tinham acabado de ter-
minar seus cursos de mestrado e vislum-
braram na junção de seus trabalhos de
fim de curso uma oportunidade de ne-
gócio. A idéia de produzir um sistema de
controle e impressoras comerciais preci-
sava de US$ 150 mil para dar os primei-
ros passos. "O projeto contemplava o de-



a Comunlp, focada no sistema de voz sobre IP (te-
lefonia pela internet).

Esses empreendimentos tinham muito poucas
oportunidades de conseguir recursos quando o
Novarum surgiu, em 2004. Mas, com os movimen-
tos da Finep, do BNDES, fundos de pensão locais
e investidores estrangeiros que começam a se in-
teressar pelo capital de risco, o quadro está dife-
rente. Só o Críatec, por exemplo, espera eleger um
novo projeto por mês para investir.

Os empreendimentos embrionários são apostas
para engrossar as fileiras do Bovespa Mais, segmen-
to da bolsa local destinado a empresas de menor
porte. Um dos grandes diferenciais de um anjo ou
fundo por perto é uma assessoria financeira que vai
gerar valor. "Os projetos nos quais investimos já vão
nascer com a estrutura voltada para um dia acessar
o mercado de capitais, regras de governança, esta-
tuto, conselho", diz Guillaume, da Confrapar.

Esses investidores ajudam não apenas na cultura

financeira cia empresa, mas também na profissio-
nalização do negócio, com gestão orientada para a
geração de lucro. A administração, aliás, e apontada
por unanimidade como o calcanhar-de-aquiles dos
empreendimentos, e os fundos mantêm contato
com organizações como a lindeavor, criada para
ajudar na qualificação dos profissionais.

Também nesse quesito os investidores buscam a
criatividade. O Novarum, por exemplo, se inscreveu
num programa de estágio voluntário dos progra-
mas de pós-graduação do MIT, nos Estados Unidos.
"Eles selecionam o projeto e vêem ao Brasil fazer
uma residência na empresa", conta Osório. A expe-
riência tem sido uma grande oportunidade para os
empreendedores. Depois de quatro anos, o ex-presi-
dente da CVM continua animado com a empreitada
de trazer ares novos para o capitalismo brasileiro.
"A cultura do risco no Brasil tem que ser mais disse-
minada", defende. Tarefa que está sendo cumprida ã
risca pelos anjos da guarda da inovação.

senvolvimento de um hardware e de um
software, tinha que ter capital intensivo
para produzir", lembra Malczewski.

Depois de peregrinarem por bancos
públicos e privados, sem sucesso, foram
apresentados a um grupo de herdeiros de
empresários paranaenses. Um deles, que
havia morado nos Estados Unidos e conhe-
cia o capital de risco, se animou. "Mesmo
assim, precisamos de uma espécie de va-
quinha para chegar aos US$ 150 mil, foram
seis pessoas jurídicas ou famílias e mais três
pessoas físicas", diz o presidente.

Na abertura de capital, os principais in-
vestidores venderam parte de suas ações.
Mas a dupla de fundadores continua com
20% do capital, o BNDES, com 8% e os "an-
jos", com cerca de 20%, conta Malczewski.
"A abertura de capital foi motivada pela
necessidade de financiar o salto de cresci-
mento que precisávamos dar", conta. Parte
dos R$ 240 milhões obtidos foi usada em
quatro aquisições que ajudaram a melho-
rar o mix de receitas que a empresa perse-
gue. "Antes trabalhávamos basicamente
com hardware, agora 10% das receitas já
vêm do segmento de software e 25% da

prestação de serviços", conta o executivo.
E verdade que a cultura de companhia

orientada para o mercado foi precoce.
Na época do investimento, os nove "an-
jos" que colocaram recursos no projeto
fizeram uma exigência excêntrica para a
época: queriam que a empresa já nascesse
como uma sociedade anônima. A Bema-
tech ganhou também um conselho de ad-
ministração e uma série de regrinhas que,

uma década mais tarde, atenderiam pelo
nome de governança corporativa.

"Em 2001, já tínhamos um estatuto bem
adaptado ao Novo Mercado", lembra Mal-
czewski, que não tem dúvida de que esses
diferenciais foram importantes. "Vários
projetos da incubadora até se tornaram
realidade e alguns sobrevivem até hoje,
mas nenhum atingiu o tamanho do nosso.
O mercado de capitais foi essencial."
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