
AL é mais atrativa para investimento de capital de risco  

Segundo pesquisa da KPMG, Brasil, México, Colômbia e Peru, apesar da crise, têm as melhores 
oportunidades de longo prazo. 

Nova Iorque. Os investidores em capital de risco na América Latina não esperam por uma 
recuperação do mercado antes de 2010, mas avaliam que a região continua oferecendo 
melhores oportunidades de investimento em relação a outros mercados, segundo a Pesquisa 
Anual de Capital de Risco da América Latina 2009, realizada pela auditoria KPMG.  

Embora a maioria dos entrevistados concorde com a crise global afetou a região, 67% deles 
afirmou que a turbulência só teve um impacto negativo moderado. Além disso, os investidores 
(45%) consideraram que a América Latina se tornou uma realidade “mais atrativa” durante a 
crise econômica e expressaram um moderado otimismo nos investimentos mundiais na região 
para 2010-2012. 

"Existem dois relatos atuais de investimentos de capital de risco para se ter em conta na 
América Latina", afirmou Jean-Pierre Trouillot, sócio de KPMG em Miami. "Há muita confiança 
para a atividade de capital de risco de longo prazo no Brasil, México e Colômbia, enquanto 
outros países, como a Argentina, continuam com baixa qualificação como destino de 
investimentos". 

De acordo com o estudo, 63% dos executivos do setor afirmou que o rendimento do 
investimento (ROI, na sigla em inglês) de 2008 se manteve igual ou aumentou, em 
comparação com 37% que disse que teve um rendimento menor. “Certa resistência contínua 
na região parece mostrar que o mercado latino-americano permaneceu um pouco protegido da 
crise dos mercados globais. Isso poderia estar vinculado à forma com o qual esses países 
alimentaram o crescimento orgânico de suas próprias classes médias, evitando dessa forma o 
desequilíbrio econômico que o investimento estrangeiro propôs para a Europa Central e do 
Leste, como também em parte da Ásia", acrescentou Trouillot. 

Nesse contexto, o mercado de capital de risco do Brasil continua sendo relativamente atrativo, 
avaliou Trouillot. Já o México mantém sua posição sólida entre os principais destinos de 
investimento na América Latina, estimulado por mudanças normativas recentes que alentam o 
investimento local, embora a economia do país tem sofrido uma maior tensão do que o 
restante da região por seus estreitos vínculos comerciais com os Estados Unidos. Além disso, 
os pesquisados posicionaram à Colômbia atrás do México e Brasil, respectivamente, como 
destino de investimentos para os próximos dois anos, seguidos pelo Peru. 

O estudo revelou também que, segundo 45% dos pesquisados, a América Latina tornou-se 
mais atrativa para o investimento de capital de risco durante a crise econômica, e 14% disse 
que não houve mudanças, enquanto 30% avaliou que a região ficou menos atrativa para esse 
tipo de investimento. Além disso, 58% dos pesquisados disse que espera um maior 
investimento mundial na América Latina durante 2010-2012, enquanto 12% acredita que o 
investimento vai se manter firme e somente 29% expressou expectativa de menor 
investimento mundial na região durante o período. 

Trouillot disse que, apesar de certa força em capital de risco na América Latina, os acionistas 
que querem realizar investimentos na região expressaram preocupação em relação as 
possibilidades de saída, devido ao mercado atual.  

 

 



Perguntados sobre como ficaria seus investimentos em um contexto de crise da economia 
global em 2009 a seus investimentos latino-americanos, 21% dos pesquisados respondeu que 
não poderá implementar uma estratégia de saída planejada, e 21% expressou preocupação 
em relação aos seus ativos, enquanto 30% disse que terá que focar no crescimento orgânico e 
nas reduções de custos para se proteger da desaceleração este ano. 

Por outro lado, alguns entrevistados dizem que vão buscar mais investimentos para fortalecer 
a posição da companhia (14%) e oportunidades de aquisições adicionais provocadas pela crise 
(14%). "Visando o impacto da crise econômica global na atividade de fusões e aquisições em 
geral, as alternativas de saída são mais limitadas. Portanto, 2009 será um ano para focar-se 
nas companhias de carteira existentes, fazendo operações mais rentáveis”, disse Trouillot.  

Segundo Trouillot, alguns administradores de fundos expressaram interesse em companhias 
prósperas que podem precisar de investidores minoritários, ou em negócios secundários que 
as organizações podem querer se desfazer para administrar sua exposição e seu capital de 
risco para atender grandes dívidas corporativas que estão para vencer em 2009. "O capital de 
risco pode ser uma fonte de capital para os negócios prósperos, que se tornam inclusive mais 
atrativos quando não necessárias poucas mudanças de gestão para o seu sucesso. Mas os 
investidores devem ser cautelosos quando investigam potenciais acordos, porque a região 
ainda não tem antecedentes sólidos de transparência", acrescentou Trouillot. 

Os pesquisados também classificaram os setores industriais mais promissores e identificaram a 
área de infraestrutura (47%) e energia (26%) como os mais atrativos para investir, seguidos 
pelos mercados de consumidores (14%), de saúde (8%), serviços financeiros (4%) e 
comunicações (1%). 

A KPMG entrevistou mais de 110 acionistas de capital de risco que participaram da 11ª Annual 
Conference on Latin America Private Equity, organizado pela revista britânica The Economist, 
em Miami, no dia 11 de fevereiro de 2009. 
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