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A
conjuntura econômica nacional
favorável, aliada a uma melhoria
do perfil dos novos empreende-
dores e à evolução da legislação a

favor dos negócios de pequeno porte, está
ajudando a reduzir o número de quebras
de pequenas e médias empresas nos pri-
meiros anos de vida e, consequentemen-
te, atraindo fundos investidores de capital
de risco para esse segmento.

“Tem havido cada vez mais propostas
de fundos buscando bons negócios. Per-
cebe-se uma evolução na questão de pla-
nejamento e no comportamento do pe-
queno empreendedor”, declara Renato
Fonseca, consultor do Sebrae-SP

Atualmente, 27% das pequenas empre-
sas quebram no primeiro ano de atividade
e 58% fecham as portas em até cinco anos
depois de abrirem, de acordo com pesqui-
sa do Sebrae-SP. Embora o risco de dar er-
rado não seja pequeno, tais taxas já mos-
tram um avanço no sucesso desses em-
preendimentos em comparação às regis-
tradas no final dos anos 1990, quando 35%
fechavam no primeiro ano e 71% em até
cinco anos.

“Hoje há um volume maior de investi-
dores olhando para empresas que estão
no estágio inicial, até R$ 10 milhões de
faturamento. E há tanto grupos novos
que estão se formando aqui no Brasil
quanto investidores de fora”, afirma Ed-
son Rigonatti, sócio da empresa de in-
vestimentos Astella. Em sua avaliação,
isso se deve ao momento favorável que o
Brasil atravessa com repercussão de sua
imagem no exterior.

Como exemplo, Rigonatti cita a pró-
pria Astella que recentemente fez dois
investimentos em empresas que ainda
estavam praticamente baseadas em um
protótipo. Um deles acaba de ser criado, o
tryoop.com, site de nove meses controla-
do por duas sócias de Campinas (SP), que
atua no e-sampling (distribui amostras de
seus clientes para os usuários cadastrados).
“É uma empresa nascente, que quase não
estava gerando receita”, diz. O outro
exemplo é a Naveg, na qual investiu R$ 400
mil no ano passado e vendeu este ano para
o Buscapé. “Quando a gente investiu os
meninos não tinham ainda nem o CNPJ da
empresa”, conta.

Para ver se vale a pena capitalizar uma
pequena empresa, os fundos costumam
avaliar quatro grandes critérios, segundo
Rigonatti. O primeiro é o mercado: qual o
potencial, se está em crescimento, se é
muito competitivo, se a geração de lucro é
benéfica ou difícil, se precisa de muito ou
pouco capital. “Então, através de uma sé-
rie de subcritérios a gente tenta formar
nossa opinião sobre aquele segmento de
mercado específico que o empreendedor
está atuando”, diz.

O segundo critério é o da empresa:
quais são as vantagens competitivas que
essa empresa tem dentro desse mercado,
o quão bem estruturado está o canal de
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Pequenas promissoras na mira
dos fundos de capital de risco

distribuição, se há um diferencial tecno-
lógico, quais as vantagens competitivas.
O terceiro critério é a pessoa, os em-
preendedores: qual é o caráter do em-
preendedor, se é um sujeito sonhador, se
é um cara só interessado em dinheiro, se é
um grupo de pessoas, se já tem experiên-
cia passada de erros e acertos. “Avaliamos
também se ele tem química com a gente
ou não porque somos bastante ativos no
dia a dia e, por isso, tem que ter um clima
legal”, acrescenta.

E o último critério é o de saída, ou seja,
qual o potencial de em alguns anos outra
empresa vir a adquirir esse negócio e por
qual valor estimado. Quando decide inje-
tar o capital, o fundo já está olhando para o

potencial de saída num período futuro,
porque é assim que obtém o retorno do in-
vestimento.

Para evitar que as empresas quebrem, os
fundos tentam ajudar os empreendedores
a ajustar a estratégia, o posicionamento de
mercado e tentam aproximar relaciona-
mentos para potenciais parcerias.

Mesmo assim a participação de um fun-
do capitalizando a empresa não é garantia
de sucesso. Segundo Rigonatti, tipica-
mente 10% do portfólio de um fundo dá
retorno. “São as empresas que ‘bombam’.
Metade empata e os outros 40% são em-
presas que deixam de existir ou não são
bem sucedidas. Quanto mais nascente,
maior é a taxa de erro”, diz.
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