


Fundos de private equity criam novo mercado no Brasil para profissionais
especializados em negociar aquisições Por Andréa Giardino

O cenário brasileiro atual nunca esteve
tão promissor quanto agora para o apor-
te de fundos de private equity. Há dois
fatores impulsionando as fusões e aquisi-
ções no Brasil. O primeiro, a leva de novas
empresas que lançaram ações em bolsas
e estão com dinheiro em caixa e apetite
voraz por aquisições. O segundo é uma
condição temporária: com o mercado
turbulento desde maio, novas operações
de abertura de capital estão mais difíceis,
e as empresas que precisam de recur-
sos com urgência passam a ver fusões e
aquisições como uma boa alternativa. Os
bons ventos começaram no ano passado,
quando o país registrou volume recorde
de 718 transações de compra e venda de
empresas. Foi um volume 25% acima do
ano anterior, segundo dados da consul-
toria PricewaterhouseCoopers.

Um reflexo das oportunidades no mer-
cado brasileiro é a ampliação das equipes
de fundos de investimento especializa-
das em avaliar e comprar empresas. Uma
nova safra de profissionais está sendo
bastante assediada no mercado.

Os "caçadores de empresas" são difíceis
de serem encontrados e disputados a peso
de ouro. Ganham pela participação em
cada operação e, em geral, são recrutados
na área financeira. Os executivos mais sê-
niores dessa área são chamados por um
apelido em inglês: 'deal guys', ou os 'caras
que fecham negócio', numa tradução livre.

A disputa pelos profissionais é feroz.
Não raro, os fundos guardam suas equipes
a sete chaves e quebram a cabeça para re-
tê-los diante do constante assédio da con-
corrência. "É natural que isso aconteça",
afirma Maria Beatriz Henning, vice-presi-
dente da Fesa Global Recruiters, empresa
que atua no recrutamento de executivos.
"Essa ainda é uma atividade recente no
Brasil, que se intensificou nos últimos
dois anos com a vinda de uma nova leva
de fundos estrangeiros", explica.

A procura pelos profissionais vem cres-
cendo de forma explosiva, provocando
uma enorme lacuna de talentos. Não há
gente suficiente para atender à demanda,
sobretudo com uma bagagem nesse tipo
de indústria. O que tem levado muitos
profissionais a aprenderem as peculiari-
dades do ofício no dia-a-dia. Na ameri-
cana Advent International, alguns pro-
fissionais foram trazidos de bancos de
investimento e consultorias para serem
mais desenvolvidos na área de private.

"Precisávamos ampliar a equipe e op-
tamos por ensinar os meandros de nossa
atividade aqui mesmo", diz Patrice Etlin,
sócio da Advent. Nos últimos 18 meses, a
empresa dobrou sua equipe no país, sal-
tando de 7 para 14 profissionais, entre
analistas, gerentes e "deal guys", como
são chamados os gestores ou diretores
de investimento. "Não é fácil achar esses
talentos, tanto que vez por outra nosso

time é assediado pelo mercado", observa.
O exemplo da Advent é um retrato claro

de que, além de apostar no desenvolvimen-
to interno, outra alternativa encontrada
pelos fundos tem sido buscar pessoas com
experiência similar, que já atuaram, inclu-
sive em processos de fusão e aquisição ou
IPOs. São profissionais que de alguma for-
ma conhecem a dinâmica de um private
equity, analisa Maria Beatriz.

Esses fundos são conhecidos por com-
prar empresas, geralmente de capital
fechado, arrumar o negócio e depois
vendê-las com lucro. Um investimento
típico termina com a abertura de capital
da empresa na qual foi feito o investi-
mento, embora possa também terminar
com a venda para outra companhia. Ci-
clo que leva entre quatro e cinco anos,
em média. Dependendo do fundo, as
equipes são enxutas, formadas por oito
pessoas, incluindo o presidente. Enquan-
to em operações maiores, esse número
pode chegar ao dobro.

Embora a maioria possua uma
estrutura de cargos parecida, não
há uma regra-padrão. Tudo
pode variar de acordo
com o formato, tama-
nho e escopo do fundo.
Normalmente os times
são divididos em analis-
tas, "associates", VPs e di-
retores de investimento,
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também conhecidos como "deal guys" e
gestores. Os analistas ficam mais focados
em coletar informações dos diversos se-
tores e avaliar as empresas com potencial
para serem compradas.

Os "associates" estão um nível acima,
estruturando toda a parte financeira dos
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• Munidos de dados setoriais, apresentam

para os bancos e investidores os dados

do fundo e da empresa com potencial

de ser adquirida

• Mantêm relacionamento com os diretores

financeiros das empresas

• Fazem o meio de campo entre o "deal guy"

e o time de execução, que são os analistas

e "associates"

Diretores de investimento,
gestores ou "deal guys"

• Originam as negociações e os novos

investimentos para o fundo

• Avaliam e estruturam toda a parte

financeira dos novos investimentos

• Participam ativamente dos conselhos

das empresas investidas

• Dão suporte à gestão financeira, estratégica

e operacional das empresas investidas

• São responsáveis pelos relatórios de análise

dos investimentos

• Fazem o primeiro contato com o presidente

da empresa que despertou interesse

novos investimentos e das operações.
Ambos dão suporte aos "deal guys", uma
função desconhecida pelo mercado, mas
que é estratégica para os fundos. São eles
que ajudam o número l do private equity
ou os sócios a liderarem as transações de
compra e venda. Sentam à frente do pre-

sidente da companhia que pretendem
fazer proposta de aquisição. Os VPs, por
último, nem sempre são encontrados
nos fundos. Suas atribuições, em muitos
casos, são acumuladas pelos "deal guys".
Cabe a eles coordenar as equipes de "as-
sociates" e analistas, apresentando o fun-
do à companhia.

Existe ainda um cargo que é mais fácil
de achar nos fundos locais, o de sócios.
"Quando os fundos são globais, quase
não vemos a figura do sócio, que divide a
bola com o presidente na tomada de de-
cisão e possui participação em boa fatia
do fundo. São os próprios donos", ressal-
ta Camila Fernandes, consultora sênior
da Michael Page no Brasil, consultoria
especializada no recrutamento de média
gerência. De uma certa forma, ressalta, a
equipe inteira acompanha todas as fases
de uma transação.

Já no primeiro escalão, é comum ter
executivos que passaram por outros
fundos, inclusive fora do país. Foi o caso
de Carlos Kokron. Em agosto do ano
passado, ele se associou à Stratus In-
vestimentos, gestora de fundos
de venture capital e private
equity. O executivo acaba-
va de retornar dos Estados
Unidos, onde atuou como
diretor da Intel Capital para
o Sudoeste americano, após
construir a operação da Intel



Capital na América Latina entre 1999 e
2004, e ter coordenado investimentos
próximos a US$ 100 milhões em cerca de
30 empresas de software, hardware e ser-
viços, nacional e internacionalmente.

Sua chegada reforçou a equipe da Stra-
tus, que conta com seis profissionais,
duas vezes mais do que tinha em 2007
-, na área de venture capital, responsável
por gerenciar fundos voltados a tecnolo-
gias aplicadas nos setores de tecnologia
da informação, comunicações, energias
renováveis e biotecnologia. Com essa ex-
periência internacional, Kokron assumiu
o desafio de impulsionar os negócios dos
fundos geridos pela empresa, que tem
como meta atingir US$ 300 milhões em
recursos captados (nacional e internacio-
nalmente) e investidos dentro dos próxi-
mos três anos. Até o fim do ano o fundo
deve recrutar mais analistas e diretores.

"É uma missão que exige suporte de
bons profissionais, peça rara no merca-
do", diz. O fundo quer uma equipe com
currículos diversificados e não restrita à

área financeira. "Geralmente, vamos
atrás de quem esteve à frente de
negócios ou foi proprietário de um

negócio e, portanto, tem
o know-how do empre-
endedor." Consultorias

também são um celeiro de
talentos para a Stratus.

Pedro Miranda deixou um

fundo no exterior para formar a Itacaré
Capital Partners, gestora brasileira de
private equity, em 2006. Sua experiência
na Dolphin Capital Partners Limited, a
gestora de investimentos do Dolphin
Capital Investors Limited, um dos maio-
res fundos de "real estate private equity"
do mundo. Especializado em investi-
mento imobiliário, o Dolphin é listado
no Alternative mvestment Market, da
London Stock Exchange. Antes do fun-
do, Miranda teve passagens pelo Credit
Suisse, Goldman Sachs e Citibank.

Uma característica comum de muitos

ser um mercado bem recente
no Brasil", afirma Miranda. O time da
Itacaré é composto por oito profissio-
nais, a maior parte egressa de bancos de
investimento. "Para posições sêniores,
recebemos pessoas que estavam lá fora
e querem voltar ao país". Os analistas
são recrutados entre recém-formados
de universidades de primeira linha. Mas
Miranda revela que o fundo é exigente
no perfil desses profissionais. Só recruta
os primeiros alunos da classe. "Aqueles
que estão em universidades de referên-
cia e tiveram capacidade de entrar e se
destacar em um ambiente competitivo."

Se as oportunidades são crescentes, Ca-
mila, da Michael Page, atenta para o fato
de que os profissionais vão ter salários
para lá de atraentes no momento de "de-
sinvestimento" do fundo. "É aí que eles
ganham muito, de acordo com a perfor-
mance do investimento no momento em
que a empresa na qual possui participa-
ção está pronta para ser vendida", explica.
"Quem entra para atuar em private equi-
ties precisa ter uma visão de longo prazo",
completa. Mesmo assim, os valores pagos
nessa "entressafra" variam de RS 200 mil
(salário de um analista) a R$ l milhão por
ano ("deal guys"). •
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