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Com importante volume de negócios e forte mercado interno, o Brasil tem criado bases sólidas 
para atuação dos investidores de private equity e venture capital (PE/VC) - grupo de 
instituições e pessoas físicas que aplicam dinheiro em empresas em busca de retorno 
financeiro. O otimismo desses investidores traz um novo cenário para a capitalização de 
negócios de pequeno e médio porte e inclui, no plano de investimento, experiência 
administrativa, boa rede de contatos e visão estratégica. "As empresas já são vistas como uma 
oportunidade real de ganho, criando um ambiente benéfico, com mais opções para os 
empreendedores", comenta Sidney Chameh, sócio da DGF Investimentos e ex-presidente da 
Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). 
  
O apetite dos investidores pode ser medido pelos resultados do segundo censo da indústria 
brasileira de private equity e venture capital, elaborado pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), a pedido da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Segundo a pesquisa, divulgada em março do 
ano passado, o volume de capital gerido por organizações de PE/VC saltou de US$ 6 bilhões, 
em 2005, para US$ 36,1 bilhões em 2009 (ano base do estudo) - movimentação equivalente a 
2,3% do Produto Interno Bruto (PIB). O número de gestoras também cresceu em ritmo 
acelerado, passando de 71 para 144 organizações no período. Ainda de acordo com dados do 
censo, essas organizações possuíam participação acionária e realizavam governança ativa em 
502 empresas. 
  
"O volume de capital comprometido vai aumentar entre 2012 e 2016, por conta das obras de 
infraestrutura, exploração de petróleo e gás, construção civil, transporte e logística", acredita 
Maria Luísa Campos Machado Leão, diretora da ABDI. Para ela, o segmento de PE/VC é de 
grande importância na capitalização de pequenos e médios negócios. "Grandes empresas vão à 
bolsa ou têm facilidade para empréstimos. Os negócios de menor porte precisam de 
alternativas para crescer", afirma. 
  
As cadeias produtivas destacadas pela executiva fazem parte dos planos dos investidores. O 
raciocínio é simples: com demanda aquecida, esses segmentos apresentam oportunidades de 
negócios com crescimento rápido e o foco para quem busca retorno. "São indústrias em 
expansão e com um grande número de empresas que precisam de sócios para melhorar a 
competitividade", explica Maria Luísa. 
  
Os mercados emergentes são destino certo para este tipo de investidor. E o Brasil está entre 
os preferidos. Só perde em atração para a China. A combinação de crescimento e estabilidade 
econômica, aumento da renda e previsões de investimentos públicos e privados que superam 
R$ 1,5 trilhão (de acordo com ações listadas no PAC 2) resulta em ambiente de negócios 
propício. Soma-se a essa conjunção de fatores a tendência de queda nos juros da renda fixa. 
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Um exemplo do movimento é o fundo P2 Brasil - gerido por uma joint-venture formada pelo 
Pátria Investimentos e o Grupo Promon. Em agosto passado, o fundo concluiu a captação de 
US$ 1,15 bilhão junto aos principais investidores institucionais do mercado internacional para 
aplicar no segmento de infraestrutura. A meta é aportar capital em empresas existentes, ou 
que estão sendo criadas, e atuam nos setores de logística e transporte, óleo e gás, e água e 
saneamento. 
  
As mudanças na forma de capitalizar empresas brasileiras também são notadas em 
levantamento realizado pela PwC. De acordo com a consultoria, os fundos de private equity e 
venture capital são cada vez mais relevantes no país. Em 2011, estiveram presentes em 42% 
das fusões e aquisições anunciadas. "Há cinco anos, a participação estava na casa dos 11%", 
comenta Alexandre Pierantoni, sócio da PwC. Outra característica é o tipo de negócio. Apenas 
33,7% do valor dos investimentos estão relacionados com grandes transações. "O valor médio 
das operações aponta para uma busca por negócios de pequeno e médio porte", ressalta o 
executivo. No ano passado, as operações de fusão e aquisição movimentaram US$ 49,9 
bilhões, com valor médio de US$ 183 milhões por transação. 
  
Para este ano, as perspectivas também são favoráveis. Pierantoni destaca que o primeiro 
bimestre começou forte e o mês de fevereiro foi o melhor da história, ao registrar 57 
transações. "No total, foram anunciados 115 negócios em janeiro e fevereiro - volume 5% 
superior ao do ano passado", afirma. Entre os destaques, está o aporte de US$ 3,2 milhões ao 
site de reservas para os restaurantes Restorando, realizado pelos fundos Emcap, Storm 
Ventures, Kaszek Ventures e pelo investidor Peter Kellner. 
  
Mario Bandeira, sócio da consultoria BF5, destaca que o potencial de aportes no Brasil é 
enorme. "Se considerarmos a base da pirâmide, que envolve cerca de três milhões de 
empresas, temos um grande volume de negócios prontos para receber investimentos", afirma. 
Ele explica que para conseguir um investidor, a empresa tem de estabelecer metas, estudar o 
mercado, definir quanto precisa de capital e preparar um plano de negócios que mostre a 
possibilidade de crescimento. "A falta de informação ainda é uma das barreiras para ampliação 
do capital de risco. O empreendedor pode perder oportunidades de se destacar no mercado", 
diz. 
  
Entre os ganhos de ter um sócio investidor está o fato de trocar dívida bancária por metas de 
crescimento. Essa mentalidade empreendedora começa a contaminar muitos empresários, 
atraindo gente capacitada para os negócios pequenos, mas promissores. "É melhor ter 30% de 
um negócio bilionário do que 90% de uma empresa pequena", destaca Marcelo Sales, da 
21212 Digital Acelerator - aceleradora de empresa de negócios digitais. 
  
O interesse pelas companhias de menor porte cria ainda um mercado de trabalho para 
executivos insatisfeitos com suas posições em grandes companhias. Ao ingressar uma empresa 
iniciante, optando por uma sociedade, o profissional vai colher os frutos de sua dedicação com 
o negócio. "Não existe espaço para iniciativas que não são estruturadas. Por isso, veremos 
cada vez mais a aproximação de profissionais experientes com jovens talentos na formação de 
negócios promissores", ressalta Sales. 
 

 
 
Casamento por interesse garante resultados 
Cecília Araújo  
 
Os investidores de private equity e venture capital buscam companhias prontas para 
multiplicar as receitas, querem atuar na gestão e influenciar nos planos de expansão das 
empresas. "Trata-se de capital inteligente, incrementado com experiência executiva. O 
investidor é um sócio que realmente fará a diferença", explica Maria Luísa Campos Machado 
Leão, diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O novo sócio, 
portanto, vai cobrar resultados e trabalhar para que a empresa cresça.  
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Robert Binder, diretor da Antera - gestora do fundo de capital semente Criatec, cujo volume de 
aportes soma R$ 100 milhões (80% de recursos vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES e 20% do Banco do Nordeste - BNB) - deixa claro que investidor 
não é banqueiro. Foge do perfil de quem empresta dinheiro e não está interessado em 
empreender com meta de abrir uma franquia, ampliar a padaria ou reforçar o fluxo de caixa. 
"Este dinheiro só está disponível para quem tem um negócio com possibilidade de ganho 
expressivo. É assim que funciona o capital de risco", ressalta.  
 
No caso do Criatec, o objetivo do fundo de capital semente é investir em empresas que estão 
em início de operação (incluindo os negócios em estágio zero), com perfil inovador e que 
projetem um elevado retorno. Os investimentos do BNDES seguem a lógica da Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), cuja estratégia é investir e inovar para ampliar a 
competitividade nas cadeias produtivas. Agora, com o nome de Brasil Maior, a política continua 
sua aposta na inovação para reestruturar a indústria nacional. "Nos últimos quatro anos, 
investimos em 36 empresas com faturamento anual de até R$ 5 milhões", destaca Binder.  
 
Segundo Sidney Chameh, sócio da DGF Investimentos e ex-presidente da Associação Brasileira 
de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), para atrair o investidor, o empreendedor precisa 
ter em mente que terá um sócio exigente, fruto de um "casamento" por interesse. A relação é 
composta por um investidor que, ao final do contrato, quer o seu dinheiro de volta - 
devidamente multiplicado - e por um empreendedor com um negócio original e inovador, 
capaz de ganhar mercado rapidamente e ampliar o faturamento da empresa.  
 
O alcance das metas exigirá também mudança de postura do empreendedor. Acostumado a 
mandar sozinho, ele terá de submeter suas decisões a um conselho executivo, terá de ouvir 
seu sócio e precisará ainda aceitar interferências e sugestões. O empreendedor também 
precisa estar preparado para vender a empresa e partir para um novo negócio, caso surja uma 
proposta de compra irrecusável e que inclua a venda de 100% das ações. 
  
"Para saber se é candidato à busca de um investidor, o empreendedor tem de montar um 
plano de trabalho detalhado, conhecer profundamente o mercado, os produtos e estabelecer 
uma visão de futuro. Esse processo é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento - do 
empreendedor e do negócio", afirma Mario Bandeira, sócio da consultoria BF5.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Especial pequenas e médias 
Empresas, p. F1. 
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