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Novos gestores
chegam ao mercado

Com taxa de juros menor,
profissionais vêem vantagens

em empresas brasileiras

Nelson Rocco

estabilização da economia brasileira nos
últimos anos tem aberto oportunidades
em volume crescente para os gestores de

fundos de private equity. Com taxas de juros em
níveis menos elevados, esses profissionais vêem
no potencial de crescimento das empresas brasi-
leiras uma alternativa vantajosa de obter taxas de
retorno melhores para seus investidores do que
as pagas no mercado de renda fixa. Esta edição do
Guia GVcepe-Endeavor traz uma listagem com
r2i gestores de recursos (e mais 4 investidores-
anjo), um aumento significativo de 40,4% sobre
as 89 empresas que figuravam no levantamento
anterior. Essas 125 instituições são administra-
das por um grupo de mais de 520 sócios e contam
com a colaboração de cerca de 900 funcionários.

Alguns desses fundos atuam no mercado
brasileiro há mais de 30 anos. Outros já são con-
siderados "tradicionais", captaram recursos, re-
alizaram investimentos e hoje têm ações nego-

ciadas em bolsa de valores, uma porta de saída natural
pelos agentes do setor para os aportes dos investidores.
E o caso do GP Investments, do Tarpon Investment e
do IdeiasNet. Há também os que acabam de chegar ao
País, como o General Atlantic ou o gigante Carlyle,
ambos norte-americanos. O mercado conta, também,
com gestores de recursos de terceiros que agora deci-
diram, voltar-se para o private equity, como a Fama In-
vestimentos, a Dynamo Administração de Recursos e
até o banco Banif.

A Fama Investimentos tem dois fundos de renda
variável voltados para o segmento conhecido como
"small caps", ou empresas de menor porte. São 30 com-
panhias investidas, e os executivos da Fama ocupam
11 assentos nos conselhos de administração desse
grupo. "Sempre participamos da administração. Por
conta disso, nossa expansão natural era a criação de
um fundo de private equity", conta Guilherme Luz,
sócio da Fama. "Criamos a Farna Private Equity ha
pouco mais de um ano e meio." Em janeiro deste ano,
foi formada a equipe para gerir o fundo. Em março,
iniciaram-se as captações, encerradas em agosto. De
acordo com John Lim, CEO do fundo, foram captados
R$ 100 milhões, sendo cerca de 50% vindos do exte-
rior. "O fundo é voltado para investidores individuais
e familiares, não para grandes fundos de pensão. O tí-
quete de entrada no fundo era de R$ 100 mil", explica
Lim para diferenciar seu veículo de outros do merca-
do. Que muitas vezes têm um grupo de investidores
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John Lim, do Fama: R$ 100 milhões captados;

metade disso veio de investidores externos

reduzidos. No total, o Fama Private Equity tem 189
investidores, com apenas dez estrangeiros.

O prazo do investimento no fundo criado pela
Fama é de sete anos, com a possibilidade de extensão
por mais dois anos e não há uma taxa de retorno ga-
rantida em contrato para o dinheiro empregado. Se-
gundo Lim, os investidores não podem resgatar os re-
cursos durante o prazo de funcionamento do fundo.
"Isso foi um desafio, porque o investidor individual
não está preparado para esse prazo", relata o CEO. A
saída, quando o prazo chegar ao final, deve ser pela
venda de participação para outra companhia ou para
outro fundo de private equity. "Não prometemos fa-
zer IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês)
devido ao tamanho das empresas", explica ele.

O fundo é multissetorial e fará investimentos
em empresas que obtenham anualmente um fatu-
ramento de R$ 50 milhões e R$ 250 milhões. Pelas
regras, o patrimônio não poderá ir para compa-
nhias dos setores de tabaco, bebidas e armamen-
tos. Segundo Guilherme Luz, ainda não foi esco-
lhida nenhuma empresa para receber recursos. Os
gestores já tem em mãos uma lista de r3o compa-
nhias e o dinheiro começará a ser empregado em
breve. "Olhamos com muito cuidado às empresas
que receberão recursos. Não gostamos das que
têm problemas de administração financeira. Nos-
sa preferência é por empresas com 20 a 30 anos de
existência e que estejam em fase de crescimento,
mas que precisam de capital e de auxílio para a
gestão", avisa John Lim.

O banco português Banif está trazendo para o
Brasil sua experiência internacional em private
equity. O fundo se encontra na mesma fase que o
da Fama, ou seja, os recursos já estão entrando no
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caixa, mas os aportes não foram realizados. Mar-
cos Rechtman, diretor de negócios da Banif Private
Equity, afirma que a estratégia é levantar e investir
R$ 2,4 bilhões até 2orr. As operações começaram
em 2007 e o objetivo é iniciar os investimentos em
2009, com os dois primeiros fundos, um voltado
para projetos de meio ambiente e saneamento, e
outro de aportes em empresas de qualquer setor,
desde que tenham condições de governança cor-
porativa para ir ao mercado de capitais durante
o biênio 2011/2012. "Notamos que de 2004 a 2007
houve muitos IPOs de empresas que não estavam
preparadas para o mercado de capitais. Então pen-
samos em um produto que prepare as empresas
para o lançamento de ações", diz ele. Após 2011 ,
mais dois fundos devem ser criados, um com foco
em serviços e o outro em obras de infra-estrutura.
A captação entre os investidores inicia-se em 2009.
Segundo Rechtman, com os recursos do fundo de
serviços serão contemplados projetos de logística,
hotelaria, arenas multiuso, estádios e estaciona-
mentos, sempre ligados à Copa do Mundo de 2014 e
às Olimpíadas de 2016.

O primeiro fundo do Banif captou R$ 400 mi-
lhões e o segundo, R$ 600 milhões. "Já começa-
mos a selecionar as empresas", revela o executivo,
que já participou de diversas operações de private
equity no país, como a chegada do Advent ao Bra-
sil em r995, com o primeiro fundo voltado para
empresas emergentes, que deu origem a compa-
nhias como a Lupatech e a CSU Cardsystem. Re-
chtman conta que cada um dos dois primeiros
fundos está analisando 15 empresas passíveis de
investimento. O objetivo é selecionar cinco dessas
15. "Planejamos ter 20% de cada empresa, sermos
minoritários, mas com unia participação no con-
selho de administração." Pelas suas contas, cada
companhia receberá aportes de R$ 100 milhões,
fatia significativa para um grupo de companhias
com patrimônio de cerca de R$ 500 milhões.

O Banif projeta permanecer no capital das inves-
tidas por um período de cinco anos, embora o prazo
não esteja sacramentado em contrato. A taxa interna

de retorno (TIR), afirma Rechtman, é afetada caso o
prazo seja muito longo. Por isso, a estrutura prevê a
saída do investimento em cerca de 6o meses. A TIR
projetada pelo gestor é de 20% ao ano.

A Dynamo Administração de Recursos tem
hoje sob sua gestão R$ 1,7 bilhão. Ela é tradicio-
nal investidora em renda variável, com viés fun-
damentalista. Desde sua criação, em 1993, até o
início de setembro deste ano, o retorno dos in-
vestimentos alcançou 72% ao ano. Há três anos,
preocupada com as alternativas de saída e com a
rentabilidade dos recursos, a Dynamo resolveu
pensar em retornar ao segmento de private equi-
ty, conta Pedro Damasceno, sócio da empresa, que

O Banif Private Equity
estima que irá arrecadar
R$2,4 milhões até 2011

já operou na modalidade ao investir no passado
em companhias como a IdeiasNet e a Bematech.
Foi então que iniciou-se a estruturação de um
fundo de investimento em participações (FIP)
para investir em empresas fechadas. "Nosso fun-
do não tem prazo. Quando iremos sair não temos
a menor idéia", afirma o executivo. Do total de re-
cursos, 35% vem de estrangeiros.

Damasceno afirma que, até agora, foram feitos
poucos aportes pela área de private equity. Um de-
les foi realizado há cerca de um ano, na Technos,
fabricante de relógios, que já viveu a experiência
de ter sido uma companhia aberta com ações em
bolsa. A Dynamo entrou no capital da empresa
juntamente com outros investidores, mas o ex-con-
trolador da empresa permanece no negócio. Ques-
tionado sobre o prazo de investimento, Damasce-
no sentencia: "A vida de uma empresa é como a de
uma pessoa, não tem prazo".
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