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PME

foi o valor empregado por fundos
de venture capital e private
equity nos aportes a empresas
locais em 2012, segundo
levantamento feito pela Abvcap.

Renato Jakitas

Após dois anos de muito assé-
dio por parte dos fundos de capi-
tal de risco, os donos de peque-
nas empresas de tecnologia e
empreendedores do varejo onli-
ne começam a se acostumar
com um cenário mais modesto
de atração de dinheiro em 2013.
De janeiro para cá, os investido-
res-anjo e as empresas de ventu-
re capital têm reduzido seu ape-
tite pelo mercado local.

Segundo analistas e represen-
tantes do ramo, os investidores
estão mais cautelosos e, como
consequência, muito mais exi-
gentes em relação a 2011 e, so-
bretudo, a 2012, quando os fun-
dos comprometeram um mon-
tante de R$ 83,1 bilhões para
aportes em brasileiras (31%
mais que em 2011), de acordo
com dados da Associação Brasi-
leira de Private Equity & Ventu-
re Capital (Abvcap).

“Ainda não temos um núme-
ro fechado sobre o primeiro se-
mestre de 2013, mas a verdade é
que sentimos que o período
apresentou uma desaceleração
significativa na atuação dos in-
vestidores”, diz Bernardo Por-
tugal, conselheiro da Abvcap.

“É difícil até de estimar um
número para 2013. Mas o cresci-
mento do setor deve ficar bem
abaixo do registrado em 2012”,
conta. A explicação para isso,
destaca Portugal, não está em
um único fator. Na lista dos mo-
tivos, consta desde a recupera-
ção da economia nos Estados
Unidos, que absorve parte do in-
teresse do investidor, até o si-
nal de alerta ligado pelo merca-
do em virtude da política econô-
mica local e das dificuldades en-
frentadas por algumas startups
em reverter os aportes em lucro
no tempo estabelecido.

Para Camila Farani, cofunda-
dora da Lab22, empresa que
mescla a atuação de fundo de
investimento, aceleradora e
incubadora, corroborou
ainda para a retração o fa-
to do mercado brasileiro
de tecnologia ser incipien-
te. Isso levou os fundos a al-
guns erros de interpretação. “O

mercado brasileiro está em cur-
va de introdução. E no primeiro
momento existiu uma euforia
muito grande (por parte dos
fundos)”, destaca.

A opinião de Camila Farani
encontra fundamento na histó-
ria do empreendedor francês
Olivier Grinda. Após uma expe-
riência bem-sucedida como um
dos fundadores do Brandsclub,
que introduziu o conceito de
clubes de assinatura pela inter-
net no Brasil, ele lançou em
2011 a Shoes4you.

A startup começou com a ven-
da de sapatos em modelo de as-
sinatura e depois passou a ofere-
cer bolsas e óculos – o negócio
alcançou faturamento de R$ 5,5
milhões e 15 mil assinantes. Foi
o suficiente para receber apor-
tes da Accel Partners, Redpoint
Ventures, entre outras. Mesmo
assim, Grinda anunciou o fecha-
mento da operação em abril.
“Gastava muito para atrair o
cliente e depois o retorno não
era suficiente para cobrir esses
custo”, analisa. “Eu poderia per-
sistir um pouco mais pois esta-
va capitalizado. Mas não queria
bater no muro. Era melhor en-
cerrar a operação e devolver o
dinheiro dos parceiros”, conta.

foi o faturamento alcançado
pela Shoes4you após um ano
de atividade. Mesmo assim,
o negócio teve de fechar as
portas em abril deste ano.

● O ano de 2012 foi o período
em que o investidor mais
aportou dinheiro no Brasil.
Foram R$ 19,6 bilhões a mais
do que no ano anterior.

● Segundo a Abvcap, 51,3% do
volume comprometido em 2012
pertencia aos investidores locais.
Os 48,7% restantes eram dos
fundos internacionais.

● Mesmo assim, levantamentos
da National Venture Capital
Association indicam que o Brasil
responde por menos de 1% do
volume global de investimentos.

● Seja como for, do total dos
recursos, o varejo puxa a fila no
Brasil. Em 2012, o setor recebeu
21,8% do capital. As empresas
de TI ficaram com 6,7%.

● O destino desse recurso é,
principalmente, os negócios de
médio porte. Empresas em
estágio inicial receberam, em
2012, só 3,5% desse dinheiro.

● Projeções indicavam avanço
de até 154% em 2013 do ponto
de vista de investimento. Após
o primeiro semestre, porém,
já se fala em alta de só 10%.
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investidorno
Brasil passou
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Dono precisa demonstrar confiança, ter
um bom planejamento e contar com
um time excelente para executar o projeto

R$ 83,1 bi R$ 5,5 mi

Confiança não é a mesma

Empolgação inicial
cede espaço para o
momento atual de
retração no aporte de
dinheiro em startups

O mercado brasileiro de comér-
cio eletrônico tem cerca de 15
anos, mas foi de quatro anos pa-
ra cá que os grupos de investido-
res começaram a olhar para o
País, que tornou-se, então, a bo-
la da vez. Mas o auge desse bom
momento passou, revela Pedro
Guasti, vice-presidente de mar-
keting do Buscapé.

E agora que o cenário mudou,
os desafios para uma empresa
se destacar são ainda maiores.
Acompanhe a seguir os princi-
pais pontos do módulo que de-
bateu o assunto durante o En-
contro PME e saiba o que fazer
para atrair capital externo.

● Pagamento
Segundo Guasti, um e-commer-
ce com muita dificuldade de
margem, que ofereça elasticida-
de de pagamento (parcelamen-
to) e fretes grátis, por exemplo,
não é muito atrativo para o in-
vestidor. “A gente sabe que esse
modelo não fecha a conta, os
fundos de investimento estão
um pouco mais conservadores
para esse tipo de negócio”, afir-
ma. “Tem muito espaço ainda,
mas para negócios viáveis, que
se mostrem rentáveis, com mar-
gem”, completa. Para buscar in-
vestimentos, Guasti alerta que
é necessário ter um algo a mais.
“Isso significa inovação”, diz.

● Estrutura
Quem é pretendente a receber
capital precisa também ter es-
trutura, estar realmente prepa-
rado. Essa é a dica de Carlos
Eduardo Moyses, diretor geral
do RestauranteWeb no Brasil.
“O investidor hoje está mais ex-
periente no cenário brasileiro,
aprendeu quais são as dificulda-
des tributárias, trabalhistas, as
dimensões geográficas e desa-
fios logísticos”, analisa o execu-
tivo. “Eles não investem em
qualquer coisa, mas em proje-
tos que dão certo”, acrescenta.
A boa ideia portanto, voltou ao
topo da hierarquia de itens ana-
lisados em um novo negócio no
segmento.

● Alcance
A loja virtual ainda precisa resol-
ver a ‘dor’ de uma quantidade
grande de pessoas, de acordo
com Marcos Simões, diretor da
Endeavor. O especialista em
empreendedorismo exemplifi-
ca isso com a história da luva
para tomar sorvete sem sujar as
mãos. “A ideia é super legal,
mas será que vai resolver o pro-
blema de muita gente?”.

Portanto, para Simões, é im-
portante o empresário ter certe-
za de que o público a ser alcança-
do é mesmo extenso. “Vemos
muitos empreendedores se
apaixonarem pela ideia, mas
eles esquecem de perguntar
quantas pessoas eles vão ajudar
a resolver o problema.”

● Equipe
Mas as exigências atuais dos in-
vestidores não param por aí,
conta Simões. “Além da boa
ideia, é preciso ter capacidade
de execução e um time ótimo
por trás do negócio”, explica.
Pedro Guasti, do Buscapé, con-
corda. “Um dos nossos valores
é que ideia boa é ideia imple-
mentada.”

● Planejamento
Os especialistas que participa-
ram do Encontro PME ainda
consideram importante a elabo-
ração de um plano de negócios.

De acordo com eles, esse do-
cumento deve conter detalhes
sobre a empresa, o quanto ela
pretende faturar e em quanto
tempo. “É preciso mostrar-se
conhecedor do mercado e estar
preparado para responder as
perguntas e convencer (o inves-
tidor) que o negócio vai dar cer-
to”, afirma Guasti.

● Relacionamento
O empreendedor, segundo os
especialistas, porém, não preci-
sa buscar dinheiro o tempo to-
do, mas é importante manter
uma rede de contatos afiada. Se-
gundo Simões, o empresário
precisa contar o tempo todo so-
bre o andamento do projeto e,
quando precisar de investimen-
tos, poderá ter mais facilidade
de obtê-lo.

● Compartilhar
Outro ponto importante para o
empreendedor iniciante é que
ele não deve ter medo de expor
a sua proposta. “Entre a pessoa
ter a primeira ideia e amadure-
cer o negócio é um processo lon-
go. Para passar por ele de forma
mais rápida, nada é mais impor-
tante do que conversar com ou-
tras pessoas”, analisa Simões.
Para o especialista da Endea-
vor, é muito difícil, nesse mo-
mento de exposição do projeto,
alguém roubar ideias.

“Os investidores
estão experientes
hoje, conhecem as
dificuldades do
segmento no País
e não investem em
qualquer coisa,
mas em projetos
que dão certo”

Carlos Moyses,
executivo
brasileiro

“Poderia persistir pois
estava capitalizado
com os investimentos.
Mas não queria bater
no muro. Era melhor
encerrar a operação”

Olivier Grinda, empreendedor francês

NÚMEROS

Após 2011 promissor e 2012 surpreendente, a desaceleração chegou
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 set. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. B6A.




