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Para eles
não há crise
Cheios de dinheiro num mundo em que a
liquidez secou, os fundos de private equity
querem comprar empresas — agora sem sofrer
concorrência da bolsa de valores
EDUARDO SALGADO

O
investidor Warren Buffett, lenda
viva do mercado financeiro in-
ternacional, costuma dizer que,
em momentos de crise, a com-

binação de dinheiro e coragem não tem
preço. Turbulências nos mercados costu-
mam jogar no chão o valor de boas em-
presas, e quem tem recursos na mão e
sangue-frio pode ganhar nessa hora. É
essa oportunidade que se abre agora aos
personagens que aparecem na foto ao
lado. Patrice Etlin é o responsável no
Brasil pelos negócios do Advent, fundo
de private equity com sede nos Estados
Unidos. Chu Kong e Patrick Ledoux tra-
balham no britânico Actis. Fundos como
o Advent e o Actis captam dinheiro de
grandes investidores, adquirem compa-
nhias tidas como promissoras para, anos
depois, revendê-las por um preço maior.
Entre 2004 e 2007, durante a febre das
aberturas de capital na Bovespa. execu-
tivos como eles tinham dificuldade para
convencer empresas a vender uma parti-
cipação do negócio — a concorrência
com a bolsa de valores. "Muitas vezes eu
sentava para conversar com um empre-
sário e ele me apontava uma pilha de
papéis em cima da mesa", diz Etlin.
"Eram propostas de bancos de investi-
mento para que a companhia lançasse

ações na bolsa e ganhasse o dobro do que
eu estava oferecendo." Veio a crise e a era
do risco na Bovespa deu lugar à era do
medo. As empresas engavetaram seus
planos de abrir o capital e passaram a
esperar os fundos de private equity. O
motivo? De acordo com um levantamen-
to feito por EXAME, os sete principais
fundos em atividade no mercado brasilei-
ro têm. juntos, mais de 6 bilhões de dóla-
res. É dinheiro que já foi captado e está
pronto para ser aplicado. "Estamos à caça
de boas empresas", diz Etlin, dono da
maior bolada à disposição — são 2 bi-
lhões de dólares em mãos.

Para os fundos de private equity, a
grande mudança ocorreu nos últimos seis
meses. Desde então, o valor oferecido por
eles por companhias brasileiras caiu 20%
em média, segundo estimativa do merca-
do. Mas isso não tem afugentado os em-
presários — ao contrário. A Bovespa,
antes parâmetro para a definição de quan-
to valiam as companhias, deixou de ser
referência por causa da queda no preço
das ações e saiu dos planos, pelo menos
momentaneamente. O mercado de dívi-
da, outra fonte de recursos, também pa-
rou. Os fundos de private equity apare-
cem, assim, como uma das poucas alter-
nativas para as companhias em busca de



recursos. "Durante o boom das aberturas
na bolsa, muitas empresas relativamente
pequenas preferiram a bolsa", diz Armí-
nio Fraga, ex-presidente do Banco Cen-
tral e sócio do Gávea Investimentos, um
dos principais fundos de private equity
do Brasil. "Agora o papel dos fundos es-
tá mais valorizado, pois estamos ofere-
cendo capital em um momento difícil."

Em termos de poder de fogo, os prin-
cipais fundos instalados no Brasil são o
americano Advent, de Etlin, o Gávea, de
Fraga, e o GP Investimentos, fundado há
15 anos por Jorge Paulo Lemann, Beto
Sicupira e Mareei Telles. Os três fundos
têm munição na casa do bilhão de dólares
(veja quadm acima). No segundo pelotão
estão o brasileiro Pátria Investimentos e
um grupo de estrangeiros — AIG Priva-
te Equity, Carlyle e Actis. Como o mer-
cado brasileiro está despertando a aten-
ção de fundos ainda sem presença no
país, é possível que essa lista aumente
em breve. "A movimentação de executi-
vos entre Nova York e São Paulo está
crescendo", diz David Snow, diretor da
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PEI Media, empresa britânica especiali-
zada na coleta de dados e em publicações
sobre o setor. É claro que as oportunida-
des de ganho existem também nos Esta-
dos Unidos e na Europa, mas, segundo
Snow, uma das lições aprendidas por par-
te dos grandes fundos estrangeiros com
a atual crise é a necessidade de diluir os
riscos. Uma das maneiras de fazer isso é
diversificando os negócios geografica-
mente — daí o renovado interesse no
Brasil. Atualmente, uma das possibilida-
des avaliadas pelos estrangeiros é a com-
pra do braço local de private equity da
seguradora AIG, combalida pela crise e
socorrida recentemente pelo governo
americano. Com 550 milhões de dólares

captados para aplicar no mercado brasi-
leiro, a equipe do AIG tem um histórico
bastante respeitável no país. Em 2003,
por exemplo, o fundo comprou 12,5% da
empresa aérea Gol por 26 milhões de
dólares. Três anos depois, saiu do negó-
cio com 260 milhões de dólares.

Mesmo antes do aprofundamento da
crise financeira, o Brasil já vinha atrain-
do novos concorrentes. No final do ano
passado, o americano General Atlantic,
um dos 25 maiores do mundo, deu um
sinal claro de suas intenções por aqui.
Com l bilhão de reais, comprou 10% do
capital da BM&F antes de seu IPO (sigla
em inglês para abertura de capital) e abriu
um escritório na avenida Faria Lima, o

novo coração financeiro de São Paulo.
"Percebemos uma cultura de private
equity se desenvolvendo no Brasil e isso
é muito atraente para nós", diz Rene
Kern, diretor responsável pela operação
brasileira do General Atlantic. Kern não
confirma, mas o mercado dá como certa
a compra de uma participação minoritária
na Qualicorp, empresa de porte médio
com sede em São Paulo e presença na-
cional na área de comercialização de
planos de saúde. Outro fundo que chegou
no final do ano passado ao Brasil foi o
Actis, focado exclusivamente em merca-
dos emergentes. Com 450 milhões de
dólares já captados para investir em com-
panhias brasileiras, o Actis está na fase
de prospecção de novos negócios. "Com
a crise, estamos revisando as nossas ne-
gociações", afirma Chu Kong. um dos
executivos responsáveis pela operação.
"Existe cautela, mas isso não quer dizer
necessariamente que a gente vá demorar
a estrear no Brasil."

NA MIRA DOS FUNDOS estão três deze-
nas de empresas que, nos últimos 12 me-
ses, se viram obrigadas a abandonar o
sonho do IPO ou o do lançamento de no-
vos lotes de ações. Essas companhias são
consideradas atraentes porque já fizeram
o dever de casa — auditaram as contas,
se profissionalizaram e criaram conse-
lhos. No jargão do setor, investiram em
governança. Outro grupo que desperta
interesse é o das 110 companhias que
fizeram IPO entre 2004 e junho deste
ano, quando o mercado local fechou de
vez. Pelo menos dez delas já estão con-
versando com fundos na tentativa de re-
ceber uma injeção de dinheiro em troca
de participação acionária, na linha do que
o Gávea Investimentos acertou com a
Cosan, do setor de energia, no começo
de outubro. Em alguns casos, chega-se
até a falar em fechamento de capital.

Os investidores que colocam seu di-
nheiro em fundos de private equity vol-
tados para mercados emergentes esperam
uma taxa de retorno alta — de cerca de
30% ao ano em dólar—, mas a espera
costuma ser longa. São, em média, cinco
anos entre o fundo comprar e vender uma
empresa. Nesse meio-tempo, a compa-
nhia, com o capital recebido do fundo,
acelera seu processo de crescimento am-
pliando seu negócio ou comprando con-
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Cabine da Bell,
no Canadá: os
fundos pagaram
48,5 bilhões
de dólares
pela empresa

correntes. O co-
mum é o fundo co-
locar representantes
nos conselhos fiscal
e administrativo,
mas alguns deles
procuram ter parti-

cipação mais direta na gestão da empre-
sa. "Toda a nossa área financeira foi or-
ganizada pelo Pátria Investimentos", diz
Antônio Carbonari Netto, presidente e
fundador da rede de ensino superior
Anhanguera, que recebeu cerca de 70 mi-
lhões de reais do Pátria em 2005. "A di-
nâmica do setor de private equity no
Brasil é bastante diferente da existente
na Europa e nos Estados Unidos", diz
Marco Nicola D'Ippolito, um dos sócios
do Pátria. "Aqui, a necessidade de colo-
car a mão na massa para melhorar a ges-
tão é muito mais premente."

O negócio mais vultoso de um fundo
de private equity no Brasil foi protagoni-
zado pelo GP. hoje capitaneado por Fer-
sen Lambranho e Antônio Bonchristiano.
Por 2 bilhões de reais, o GP comprou a

San Antônio (antiga Pride). prestadora de
serviços a empresas de petróleo e gás,
com atuação em oito países da América
Latina. Comparada aos números regis-
trados no exterior, a aquisição é modesta
—em 2007, a empresa de telecomunica-
ções canadense BCE foi arrematada por
48,5 bilhões de dólares. Mas o fato é que
o mercado brasileiro não tinha visto nada
igual. Hoje. no meio da crise, muitos se
perguntam se as condições que permiti-
ram algumas aquisições bilionárias irão
voltar. Nesses negócios, o normal é que
os fundos entrem com uma pequena par-
te do capital e complementem o restante

Fundos estrangeiros
estão considerando
a compra da operação
brasileira do AIG
Private Equity

com aplicações de investidores e capta-
ção de dívida — dinheiro que deve es-
cassear a partir de agora. "Como os fi-
nanciamentos congelaram ou ficaram
caros demais, os fundos estão contando
apenas com seus próprios recursos", afir-
ma Victor Mizusaki, analista da Itaú Cor-
retora que acompanha as ações do GP.
Outro problema atualmente para os ges-
tores é a chamada "porta de saída". Os
fundos não compram empresas para ficar
com elas para sempre, mas para vendê-las
num segundo momento. Hoje. quem está
na fase de sair do negócio tem enfrentado
muita dificuldade justamente por causa
do pânico que tomou conta do mercado.
Quem está negociando a compra de em-
presas neste momento espera que, num
prazo de cerca de cinco anos. o mercado
já tenha se recuperado. Mesmo com essas
adversidades, os gestores de fundos de
private equity que tiveram a sorte de se
capitalizar antes do agravamento da crise
estão rindo sozinhos. Eles têm o que a
maior parte das empresas mais querem
hoje em dia: dinheiro. •
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