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RESUMO 

 

Essa monografia discute o papel da indústria de Private Equity e Venture Capital no fomento à 

inovação no Brasil. Um ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação é fundamental 

para o crescimento econômico sustentável de um país, levando ao crescimento da produtividade 

e à criação de novos produtos e serviços. Assim, é necessário que um dos principais problemas 

enfrentados pelas firmas inovadoras seja minimizado: a falta de fontes de financiamento 

adequados ao perfil de risco e prazo das suas atividades. Para isso, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica buscando apresentar as características da indústria de Private Equity e Venture 

Capital e sua relação com a inovação. Foi possível identificar o impacto positivo que esse setor 

pode causar no crescimento da inovação. O setor de Capital de Risco no Brasil ainda tem muito 

a evoluir, principalmente no direcionamento dos focos dos investimentos para os fundos de 

venture, papel que ainda vem sendo do Estado brasileiro.  

Palavras-chave: Private Equity. Venture Capital. Inovação. Financiamento 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph discuss the role of the Private Equity and Venture Capital industry in the 

promotion of innovation in Brazil. A favorable environment for innovation development is 

critical to a country’s sustainable economic growth, leading to productivity growth and the 

creation of new products and services. Thus, it is necessary that one of the main problems faced 

by innovative firms be minimized: the lack of funding sources that matches the risk and term 

profile of their activities. For this purpose, a bibligraphic research was made aiming to presente 

the characteristics of the Private Equity and Venure Capital industry and their relationship with 

innovation. It was possible to identify the positive impact that this sector can have on the growth 

of innovation. The Venture Capital sector in Brazil still has a lot to evolve, especially in 

directing the focus of investments to venture funds, a role that is still being played by the 

Brazilian State. 

Keywords: Private Equity. Venture Capital. Innovation. Funding 
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INTRODUÇÃO 

 A contribuição das empresas para o crescimento da economia de um país é 

inquestionável. São elas que produzem bens e serviços, criando riqueza e lucro e gerando 

empregos. Uma das atividades com maior importância financiada pelas empresas é da inovação 

em produtos ou serviços. É através dela que ocorrem os ganhos sustentáveis de produtividade 

e, consequentemente, a melhora dos resultados das empresas, ocasionando em maior geração 

de empregos, aumento da renda, do consumo e da arrecadação tributária, tendo papel 

fundamental para o crescimento econômico no longo prazo. Segundo Carvalho (2002, p. 703), 

“o crescimento da produtividade está ligado a 1) adoção de tecnologias mais eficientes; 2) 

inovações tecnológicas; 3) qualificação da mão-de-obra; e 4) uso de escalas de produção mais 

eficientes”. Para financiar seus gastos em inovação, muitas empresas recorrem, inicialmente, 

ao capital próprio. Porém, em certos momentos, esses recursos podem ser tornar escassos e elas 

passam a depender de recursos de terceiros, seja através de empréstimos bancários, venda de 

participação da empresa ou outra fonte de financiamento. 

 É nesse contexto que a modalidade de financiamento empresarial denominada de 

Private Equity e Venture Capital também conhecida como capital de risco ou capital 

empreendedor ganha importância. “A experiência internacional mostra que esta é uma das 

formas de alavancar a participação privada no conjunto dos gastos em ciência e tecnologia” 

(MEIRELLES et al., 2002, p. 12). Essa modalidade de investimento consiste no aporte 

temporário de capital em empresas emergentes, com grande potencial de crescimento e que não 

possuem capital aberto. O possível retorno obtido pela valorização das empesas investidas 

compensaria o alto grau de risco envolvido nesse tipo de investimento. A indústria brasileira de 

capital de risco ainda não se encontra totalmente desenvolvida, mas, pela expectativa de 

melhora de diversos fatores macroeconômicos e estruturais, pode evoluir bastante nos próximos 

anos. 

Desse modo, a pergunta-problema que norteia o presente trabalho é a seguinte: Qual o 

papel da indústria de Private Equity e Venture Capital no fomento à inovação, sobretudo no 

Brasil?  

 O trabalho tem como objetivos específicos: Descrever o sistema financeiro, suas 

características e funções, conceituar inovação, conceituar Private Equity e Venture Capital; 

apresentar as características da indústria de Capital de Risco no Brasil e analisar a influência 

do PE/VC no fomento à inovação. 
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O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória, através de livros, 

artigos, monografias, dissertações, relatórios, papers, leis e instruções, buscando apresentar as 

características da atividade de Private Equity e Venture Capital e qual a relação dessa 

modalidade de investimento com a atividade inovadora. A pesquisa também busca demonstrar 

a importância desse setor como fonte de financiamento das firmas, qual impacto que pode 

exercer no crescimento econômico de um país e a sua condição dentro do contexto brasileiro. 

 O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro aborda a relação entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico. Em seguida, são apresentadas as 

principais funções do sistema financeiro e os tipos de arquitetura que ela pode assumir: baseada 

em bancos ou em mercado. Além disso, aborda as principais fontes de financiamento das 

empresas, inserindo o setor de Private Equity e Venture Capital nesse contexto. 

 O segundo capítulo inicia com uma breve definição do conceito de inovação. Então, 

aborda os principais conceitos relacionados ao setor de Private Equity e Venture Capital, como 

a sua estrutura, o ciclo de investimento, os diferentes estágios e modalidades, os mecanismos 

de saída e sua relação com o fomento à inovação. 

 O terceiro capítulo abordará o panorama da inovação e da atividade do setor de Private 

Equity e Venture Capital no Brasil. É apresentado o panorama atual do seu ecossistema, 

apresentando suas características, o ambiente legal, institucional e atuação do setor público. 
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1. SISTEMA FINANCEIRO 

1.1. Relação entre Desenvolvimento Financeiro e Crescimento Econômico 

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM (2014, p. 30) conceitua o sistema financeiro 

como “o conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam o fluxo financeiro entre os 

poupadores e os tomadores de recursos na economia”. Dessa forma, o sistema financeiro é o 

responsável por realizar essa intermediação entre os agentes econômicos superavitários, os 

poupadores e os agentes econômicos deficitários, os tomadores de empréstimos. Carvalho 

(2002) expõe que essa característica do sistema financeiro possibilita que as oportunidades de 

investimento existentes na economia encontrem financiadores compatíveis, considerando os 

padrões de risco, retorno e liquidez próprias de cada investimento. 

Um sistema financeiro eficiente significaria em uma melhor alocação dos recursos da 

economia, sendo esses destinados para financiar projetos produtivos e garantindo o incentivo à 

inovação tecnológica. Porém, “nas economias reais, as ineficiências estão associadas a 1) má 

alocação de poupança e 2) vazamentos. Má alocação acontece quando projetos mais produtivos 

são preteridos a projetos menos produtivos” (CARVALHO, 2002, p. 705). Assim, segundo o 

autor, um sistema financeiro eficiente teria participação no aumento da taxa de investimento e 

aumento da produtividade desses investimentos.  

A relação entre desenvolvimento do sistema financeiro e crescimento econômico é tema 

de inúmeros trabalhos, ocasionado na formação de diferentes linhas teóricas sobre o assunto. O 

desenvolvimento do sistema financeiro pode ser descrito aqui como a “capacidade de as 

instituições financeiras de um país ou região colocarem à disposição dos agentes econômicos 

serviços que facilitem e intensifiquem as transações econômicas destes” (MATOS, 2002, p. 5). 

Ainda segundo Matos (2002), é possível encontrar quatro visões teóricas sobre o assunto 

ao analisarmos a história do pensamento econômico. A visão teórica mais tradicional defende 

que desenvolvimento financeiro tem impacto direto no crescimento econômico, sendo baseada, 

primeiramente, nas ideias de Schumpeter. De acordo com o autor, o bom funcionamento e 

desenvolvimento das instituições financeiras influencia positivamente na economia ao ser 

capaz de “gerar e expandir liquidez, mobilizar poupança, intensificar a acumulação de capital, 

transferir recursos de setores tradicionais sem crescimento para setores mais modernos 

indutores de crescimento” (MATOS, 2002, p. 6). Em seu trabalho, Schumpeter (1959, apud 
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KING; LEVINE, 1993, p.1, tradução nossa)1 alega que “os serviços providos pela 

intermediação financeira (...) são essenciais para a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

econômico”. O autor menciona que o bom funcionamento do sistema financeiro consegue 

promover a inovação ao realizar a escolha dos melhores produtos e serviços com caráter 

inovador.  

Porém, outras correntes veem a relação do desenvolvimento financeiro com o 

crescimento econômico de forma diferente, não determinando um vínculo de causalidade entre 

os dois fenômenos. Essas correntes apresentam, entre outras, as ideias de determinação conjunta 

(GREENWOOD; JOVANIC, 1990), relação inversa (ARESTIS; DEMETRIADES, 1997) e 

ausência de relação (MODIGLIANI;  MILLER, 1985)2. Segundo Arestis e Demetriades (1997), 

a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento econômico varia de cada país, 

dependendo da estrutura do sistema financeiro local. Já Lucas (1988) afirma em seu trabalho 

que os economistas sobrevalorizam a importância dos fatores financeiros no crescimento 

econômico. 

A hipótese na qual se considera que o desenvolvimento financeiro impulsiona o 

crescimento econômico encontrou, ainda, apoio na ideia de John Hicks (1969, apud LEVINE, 

1997) onde, segundo o autor, o desenvolvimento do sistema financeiro foi imprescindível para 

a revolução industrial na Inglaterra ao facilitar a mobilização de grandes valores de capital por 

longos períodos necessários para o desenvolvimento e ampliação da atividade industrial. 

“Portanto, a revolução industrial teve que esperar pela revolução financeira” (BENCIVENGA; 

SMITH; STARR 1995, p.243, apud CARVALHO, 2002, p.695). Levine e Zervos (1998) 

ponderam que isso foi possível em virtude de o sistema financeiro ter proporcionado uma maior 

liquidez ao mercado e aos investimentos. Ainda segundo os autores, esse fator aumenta os 

incentivos aos investimentos em projetos de longa duração, uma vez que os investidores têm a 

possibilidade de vender sua participação no projeto antes de sua maturação caso desejem reaver 

o capital previamente investido. Portanto, o aumento da liquidez ajuda a financiar projetos mais 

duradouros e com maiores retornos que irão impactar diretamente no aumento da produtividade. 

Levine (1997) destaca a importância da liquidez no mercado ao mostrar a influência do mercado 

de capitais no fomento à projetos mais incertos e de maior duração. 

 
1 “services provided by financial intermediaries (...) are essential for technological innovation and economic 

development” 
2 Autores citados por Matos (2002, p.6) 
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Outro ponto importante que corrobora com essa visão teórica é abordado no trabalho de 

King e Levine (1993). Os autores criaram alguns indicadores que medem o nível de 

desenvolvimento financeiro para mensurar os serviços prestados pelos intermediários 

financeiro e determinar se existe uma ligação significativa entre o desenvolvimento financeiro 

e crescimento econômico. Os resultados obtidos foram “consistentes com a visão de que os 

serviços financeiros estimulam o crescimento econômico ao aumentar a taxa de acumulação de 

capital e melhorar a eficiência do uso do capital pelas economias” (KING; LEVINE, 1993, 

p.17, tradução nossa)3. 

Em seu trabalho sobre a relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento 

econômico, Levine (1997) buscou organizar teorias sobre o assunto e determinar o possível elo 

entre os dois fatores. Segundo o autor, a existência do sistema financeiro é condicionada às 

imperfeições de mercado e à, principalmente, dois fatores: os custos de aquisição de informação 

e de transação, também chamados de fricções de mercado. “Os custos de transação referem-se 

aos gastos envolvidos na transação financeira, tais como o processo de reuniões entre os 

interessados, o pagamento advocatício para redação de contrato, entre outros.” (SILVA; 

PORTO JUNIOR, 2006, p. 427). Esse custo ocorre quando há qualquer tipo de relação de troca 

entre dois agentes econômicos. Dessa forma, intermediários financeiros especializados podem 

diminuir significativamente esse risco, tanto pelo seu conhecimento no assunto tanto pelos 

possíveis ganhos de escala. E, ainda, promover liquidez aos seus serviços e facilitar a realização 

de transações pelos seus clientes. 

Já os custos de informação fazem jus “aos custos provenientes da assimetria de 

informação entre o agente e o principal, ou seja, uma das partes do contrato está mais informada 

do que a outra." (SILVA; PORTO JUNIOR, 2006, p. 427). Ainda segundo os autores, os 

intermediários financeiros seriam responsáveis, por exemplo, por avaliar o risco de 

inadimplência no mercado de crédito. Segundo Matos (2002), as instituições financeiras 

conseguem obter uma grande quantidade de informações a um custo baixo pelo seu ganho de 

escala em todas as etapas desse processo. Dessa forma, essa economia de custos pode ser 

repassada aos seus clientes, compensando os efeitos das imperfeições de mercado.  

Em face dessa assimetria de informações, os intermediários financeiros, ao operar com 

grande número de tomadores e emprestadores, ampliam as possibilidades de 

 
3 “consistent with the view that financial services stimulate economic growth by increasing the rate of capital 
accumulation and by improving the efficiency with which economies use that capital.” 
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diversificação operacional, implicando redução de custos para os agentes, estimulando 

a atividade econômica. (MATOS, 2002, p.7) 

“Economizar nos custos de aquisição da informação facilita a aquisição de informação 

sobre as oportunidades de investimento e, portanto, melhora a alocação de recursos.” (LEVINE, 

1997, p.695, tradução nossa)4.  Essa eficiência alocativa causará com que melhores produtos e 

serviços sejam identificam e selecionadas pelos investidores. “Os sistemas financeiros, ao 

sancionarem determinados projetos e empresas em detrimento de outros, atuariam como um 

mecanismo de seleção dos esforços de inovação desenvolvidos.” (HOLLANDA, 2010, p.3). 

Segundo Levine (1997), quanto mais eficientes forem os intermediários financeiros na seleção 

de empresas promissoras, melhor será a alocação de capital e, consequentemente, maior será o 

crescimento econômico.  

1.2. Funções do Sistema Financeiro 

“Ao surgirem para melhorar custos de transação e informação, os sistemas financeiros 

servem uma função principal: facilitam a alocação de recursos no espaço e tempo em um 

ambiente incerto” (MERTON; BODIE, 1995, p.12 apud LEVINE, 1997, p. 691). Com isso, o 

sistema financeiro consegue aumentar a quantidade de recursos destinados ao setor produtivo, 

diminuindo os custos relacionados às transações entre os agentes econômicos.  

Levine (1997) argumenta que para exercer essa função principal, o sistema financeiro 

pode ser dividido em cinco funções, são elas:  

a) Mobilização de Poupanças; 

b) Alocação de Recursos;  

c) Gerenciamento do Risco; 

d) Monitorar Empresas e Exercer Controle Corporativo; e  

e) Facilitar a Troca de Bens e Serviços. 

Segundo Levine (1997), essas funções são encontradas em todos os sistemas 

financeiros, porém, a qualidade do desempenho dessas funções é que determinará o nível do 

desenvolvimento financeiro. Quanto maior for o nível de desenvolvimento do sistema 

financeiro, maior será a eficiência dele em exercer essas funções. 

 
4 “Economizing on information acquisition costs facilitates the acquisition of information about investment 
opportunities and thereby improves resource allocation.” 
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1.2.1. Mobilização de Poupanças 

Essa função se refere a agregação das poupanças individuais de diferentes agentes 

econômicos. Com isso, o sistema financeiro possibilita que projetos sejam financiados de forma 

integral por diferentes pessoas. Diferentemente, esses projetos teriam que ser financiados 

inteiramente por um único agente. 

Assim, ao conseguir reunir a poupança de vários indivíduos, o sistema financeiro amplia 

o portfólio de projetos produtivos e tecnológicos passíveis de serem executados. “Ao mobilizar 

recursos efetivamente para os projetos, o sistema financeiro pode desempenhar um papel 

importante para a adoção de melhores tecnologias e, desse modo, encorajar o crescimento” 

(LEVINE, 1997, p.700, tradução nossa)5.  

1.2.2. Alocação de Recursos 

Um dos maiores problemas relativos ao financiamento de projetos é o custo da obtenção 

da informação sobre valor ou viabilidade da atividade a ser realizada. Portanto, um poupador 

individual não possui tempo, habilidade nem meios para realizar esse tipo de atividade 

(LEVINE, 2005). Como os investidores não gostam de aplicar seus recursos em projetos sem 

possuir informações qualificadas e confiáveis sobre ele, os projetos que gerariam maior valor 

produtivo podem deixar de ser financiados caso os custos de informação referente a eles sejam 

altos. (LEVINE, 2005). Dessa maneira, o sistema financeiro propicia uma redução nos custos 

individuais de obtenção da informação ao realizar esse papel de forma agregada, ganhando na 

economia de escala. Carvalho (2002) exemplifica esse problema ao ilustrar um possível 

investimento em três setores diferentes. O setor 1 tem baixo custo de informação e retorno 

médio alto; O setor 2 tem baixo custo de informação e baixo retorno; já o setor 3 tem alto custo 

de informação, porém retorno médio maior que o setor 2. Evidentemente, o setor 1 será o 

primeiro a ser investido. Em seguida, é possível que haja uma indecisão entre os setores 2 e 3. 

Segundo o autor, um sistema financeiro que desempenhe bem a sua função de obter informação 

conseguirá com que os recursos sejam destinados ao setor 3, de maior retorno. 

Além disso, “como muitos empresas e empreendedores solicitam capital, intermediários 

financeiros e mercados que são melhores em selecionar as empresas e empresários mais 

promissores induzirão uma alocação de capital mais eficiente e podem acelerar o crescimento” 

 
5 “by effectively mobilizing resources for projects, the financial system may play a crucial role in permitting the 
adoption of better technologies and thereby encouraging growth.” 
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(LEVINE, 1997, p.695, tradução nossa)6.  Assim, além de identificar projetos mais produtivos, 

os sistemas financeiros podem ocasionar em um aumento da taxa de inovação tecnológica ao 

financiar empreendedores que planejam inovar em seu produto ou serviço (LEVINE, 2005).  

Ademais, a eficiência alocativa proporcionada pelos intermediários financeiros causa com que 

os investidores obtenham, ao mesmo tempo, maior retorno e menor risco (GREENWOOD E 

JAVANOVIC, 1990), sendo essencial para o crescimento econômico. 

1.2.3. Gerenciamento do Risco 

O sistema financeiro consegue executar essa função através de diversos serviços e de 

diferentes veículos como bancos, mercados, fundos mútuos etc. (LEVINE, 2005). Dessa 

maneira, há a possibilidade de os investidores conseguirem diversificar seus investimentos. 

Consequentemente, os riscos também são diversificados e diminuídos. Isso se mostra de 

extrema importância no momento em que esses investidores transferem o seu capital de projetos 

com baixo retorno, porém baixo risco, para projetos com alto retorno, que tendem a ter mais 

riscos, mas que impactarão diretamente no crescimento de longo prazo e na inovação 

tecnológica (LEVINE, 2005). 

Tratando especificamente da inovação tecnológica, a diversificação do risco é essencial 

visto a natureza desse tipo de atividade. “Um sistema financeiro mais desenvolvido fomenta a 

produtividade (...) ao prover melhores veículos para diversificação do risco de atividades 

inovadoras” (KING; LEVINE, 1993b, p. 540, tradução nossa)7. Portanto, segundos os autores, 

o sistema financeiro facilita o investimento em atividades inovadores e incertas. 

Ao tratar dessa função, Levine (1997) aborda o fato dos sistemas financeiros terem 

surgido para combater os custos de informação e de transação. Nesse caso, esses sistemas 

facilitariam a proteção, agrupamento e negociação de riscos. O autor aborda em seu trabalho 

dois tipos de risco: o risco de liquidez e o risco idiossincrático. 

O risco de liquidez está associado à ocorrência de situações adversas e esporádicas que 

podem gerar a necessidade de reservas líquidas para realizar o pagamento porém, caso os 

agentes não possuam essas reservas, é inevitável a venda de outros ativos, o que pode causar 

uma perda de capital pela urgência na venda (CARVALHO, 2002). Ao facilitar a liquidez dos 

 
6 “Because many firms and entrepreneurs will solicit capital, financial intermediaries, and markets that are better 

at selecting the most promising firms and managers will induce a more efficient allocation of capital and faster 

growth” 
7 “a more-developed financial system fosters productivity improvement (...) by providing superior vehicles for 
diversifying the risk of innovative activities” 
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ativos através de diversos instrumentos, o sistema financeiro ajuda a combater o risco de 

liquidez nos investimentos. O mercado de ações, por exemplo, possibilita com que investidores 

vendam sua participação em empresas e, ao mesmo tempo, essas empresas conseguem obter o 

capital dos investidores iniciais para realizar os investimentos que julga necessário (LEVINE, 

1997). Dessa forma, investimentos de longo prazo, mais produtivos, conseguem obter recursos 

com mais facilidade (LEVINE, 2005). 

Já o risco idiossincrático está relacionado ao risco específico de cada projeto. Como, 

normalmente, os projetos com maior produtividade são os que apresentam maior risco 

idiossincrático, a possibilidade de diversificação do portfólio de investimento provida pelo 

sistema financeiro é fundamental para que esse tipo de projeto obtenha mais investimentos 

(CARVALHO, 2002). A relação com o fomento à inovação tecnológica é especialmente 

importante já que “a habilidade de possuir um portfólio de projetos inovadores diminui o risco 

e promove o investimento em atividades inovadoras que irão acelerar o crescimento” (LEVINE, 

1997, p.694, tradução nossa)8. 

1.2.4. Monitorar Empresas e Exercer Controle Corporativo 

O sistema financeiro também pode exercer a função de promover boas práticas de 

governança corporativa nas empresas ao buscar assegurar que o capital investido no negócio 

esteja sendo usado da maneira mais eficiente, considerando o interesse dos investidores 

(CARVALHO, 2002). Isso é, os contratos financeiros, os mercados e os intermediários podem 

mitigar os custos de informação relativos ao monitoramento e controle corporativo após o seu 

financiamento (LEVINE, 1997). Os acionistas e credores, ao monitorar as empresas e levar os 

gestores a maximizar o valor do empreendimento, melhoram a eficiência de uso dos recursos 

pelas empresas e impulsionam os poupadores a investirem em produção e inovação 

(DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2008). Além disso, “a inexistência de arranjos financeiros que 

promovam a governança corporativa podem impedir a mobilização das poupanças de diferentes 

agentes e afastar o capital de investimentos produtivos” (DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2008, 

p.5, tradução nossa)9. 

Segundo Carvalho (2002), há dois caminhos pelos quais o sistema financeiro exerce 

essa função. Primeiro, ele consegue reduzir os custos de monitoramento das empresas ao 

 
8 “The ability to hold a diversified portfolio of innovative projects reduces risk and promotes investment in growth-

enhancing innovative activities” 
9 “the absence of financial arrangements that enhance corporate governance may impede the mobilization of 
savings from disparate agents and also keep capital from flowing to profitable investments” 
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diminuir os custos de aquisição da informação através da agregação da poupança de diferentes 

agentes. Dessa forma, os intermediários financeiros ficam responsáveis por obter as 

informações de forma agregada, com grandes ganhos de escala. Segundo, ao fornecer 

instrumentos financeiros que diminuem o incentivo ao oportunismo, isto é, ao uso de recursos 

ineficientemente ou para benefício próprio, o sistema financeiro permite que as administrações 

sejam direcionadas para gerar riqueza e valor aos acionistas. 

Levine (1997) abordou, ainda, que o mercado de ações pode promover o controle 

corporativo. Isso ocorre porque  

mercado de ações que apresentem informações sobre empresas de forma efetiva 
permite que os donos relacionem a remuneração gerencial com o desempenho 

do preço da ação. Relacionar a performance das ações com remuneração 

gerencial ajuda a alinhar os interesses dos gerentes com os dos donos (LEVINE, 

1997, p.967, tradução nossa)10. 

1.2.5. Facilitar a troca de bens e serviços 

“Arranjos financeiros que baixam os custos de transação podem promover 

especialização, inovação tecnológica e crescimento” (LEVINE, 2005, p.880, tradução nossa)11. 

Nesse sentido, o sistema financeiro permite que os mais diferentes agentes econômicos 

consigam realizar suas transações com o menor custo possível e, ainda, possibilita uma maior 

especialização do processo produtivo e, consequentemente, uma melhor produtividade 

(CARVALHO, 2002). 

Ao passar sair de uma economia baseada no escambo, onde era necessário que o 

vendedor encontrasse fisicamente o comprador e onde era responsabilidade do último avaliar o 

valor do produto ou serviço vendido, custo esse que é bastante elevado, para que uma transação 

fosse realizada, para uma economia com a existência do papel-moeda, foi possível diminuir os 

custos de transação e fomentar a inovação tecnológica (LEVINE, 1997). Ainda segundo o autor, 

um intermediário financeiro reconhecido facilita as trocas. 

1.3. Arquiteturas do Sistema Financeiro 

Como observado na seção anterior, o sistema financeiro, através das suas cinco funções, 

diminui custos de transação e de informação, aprimorando a eficiência alocativa dos recursos 

 
10 "stock markets that efficiently reflect information about firms allows owners to link managerial compensation 

to stock prices. Linking stock performance to manager compensation helps align the interests of managers  

with those of owners" 
11 “Financial arrangements that lower transaction costs can promote specialization, technological  
innovation and growth.” 
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de uma economia. Porém, os sistemas financeiros podem ter duas formas principais de 

estrutura, baseada em bancos ou baseada em mercados. Ambas conseguem exercer todas as 

funções necessárias para o bom funcionamento do sistema financeiro, porém muito se debate 

sobre qual estrutura é mais eficiente e exerce maior influência positiva no crescimento 

econômico. Segundo a visão dos serviços financeiros, a diferença no estímulo ao crescimento 

ocorrerá pela qualidade dos serviços financeiros prestados, isto é, a avaliação de projetos, 

realização do controle corporativo, facilitação do gerenciamento do risco e facilitação da 

mobilização de poupanças, e não apenas pela sua arquitetura de bancos ou mercados. Portanto, 

segundo Levine (2000), o importante é conseguir criar um ambiente que possibilite que bancos 

e mercados promovam esses serviços financeiros de forma segura e em boas condições. Ainda 

segundo essa visão, bancos e mercado podem agir de forma complementar no fornecimento 

desses serviços. Em seu trabalho, Levine e Zervos (1998), chegaram à uma conclusão que 

corrobora com essa visão. Segundo os autores, tanto a liquidez do mercado de ações quanto o 

desenvolvimento bancário apresentam forte correlação positiva com o crescimento econômico, 

acumulação de capital e crescimento da produção. Dessa forma, os autores afirmam que os 

“bancos fornecem diferentes serviços financeiros do que os fornecidos pelo mercado de ações” 

(LEVINE; ZERVOS, 1998, p.539, tradução nossa)12. 

Outra importante visão abordada por Levine (2000) é a abordagem do sistema legal. 

Segundo essa visão, o sistema financeiro é representado por uma série de contratos. Dessa 

forma, o importante para o bom funcionamento desses sistemas é a existência de um sistema 

legal local eficiente e que garanta a execução dos contratos financeiros. Ademais, a proteção 

jurídica que decorre de um sistema legal forte dá segurança para que investidores e empresas 

exerçam suas funções com maior previsibilidade. 

Em seu trabalho, Levine (2000) utiliza dados de diversos países para verificar a relação 

entre a arquitetura financeira e o crescimento econômico. Os dados dão suporte à visão dos 

sistemas financeiros mencionada acima. Isto é, “países com melhores níveis de 

desenvolvimento financeiro – medido pelo nível agregado de desenvolvimento dos bancos e 

desenvolvimento do mercado – são fortemente relacionados com crescimento econômico” 

(LEVINE, 2000, p. 37, tradução nossa)13. Dessa forma, o autor deixa claro que deve-se focar 

na melhoria do funcionamento de ambos, bancos e mercados, para um crescimento econômico 

 
12 "banks provide different services from those of stock markets" 
13 “Countries with greater degrees of financial development – as measured by aggregate measures of bank 
development and market development – are strongly linked with economic growth” 
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sustentável à longo prazo. Além disso, o bom funcionamento do sistema legal local de um país, 

isto é exercer bem as funções de fornecer segurança e eficiência nos contratos financeiros, 

também apresentou forte correlação positiva com o crescimento econômico à longo prazo.  

A seguir, será abordado como, individualmente, uma arquitetura financeira baseada em 

bancos ou em mercados atua para melhor exercer suas funções dentro de uma economia. 

1.3.1. Arquitetura Baseada em Bancos 

Bancos são intermediários financeiros que podem diminuir os custos relacionados à 

aquisição de informação sobre empresas e gerentes, dessa forma conseguem melhorar a 

eficiência alocativa dos recursos e aprimorar a governança corporativa (DIAMOND, 1984; 

BOYD; PRESCOTT, 1986 apud LEVINE, 2000). Assim, “os intermediários financeiros 

melhoram a avaliação ex-ante das oportunidades de investimento e o controle corporativo ex-

post dos investimentos que foram financiados” (LEVINE, 2000, p.8, tradução nossa)14. Sem a 

existência desses intermediários, cada agente econômico teria que ser responsável por realizar 

o custoso processo de aquisição e processamento de informações sobre os ativos que pretende 

investir. Logo, os bancos, ao realizarem essa atividade em grande escala para um grande grupo 

de investidores, conseguem reduzir os custos de informação por unidade investida de forma 

drástica e incentivar o investimento em projetos de longo prazo e com maior risco. 

Ao tratar da redução de riscos, Levine (2000), aponta o forte papel que os bancos podem 

exercer para a redução do risco de liquidez. Como abordado anteriormente, projetos com 

maiores retornos normalmente são projetos de longo prazo e que apresentam maiores riscos. 

Dessa forma, os investidores, que normalmente não gostam da ideia de ter as suas poupanças 

“presas” em um investimento por longos períodos, são encorajados a investirem nesses projetos 

pelos bancos. As instituições financeiros oferecem os serviços de depósitos bancários líquidos 

aos poupadores para satisfazer os que necessitam de liquidez aos seus investimentos, provendo 

“segurança aos poupadores contra o risco de liquidez ao mesmo tempo que facilitam 

investimentos de longo prazo em projetos com alto retorno” (DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 

2008, p.8, tradução nossa)15. Resumindo, os bancos “facilitam investimentos de longo prazo, 

 
14 “financial intermediaries improve the ex ante assessment of investment opportunities and the ex post exertion 

of corporate control once those investment have been funded.” 
15 “insurance to savers against liquidity risk while simultaneously facilitating long-run investments in high-return 
projects” 
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investimentos mais rentáveis, (...) melhorando a alocação de capital e, portanto, fomentando o 

crescimento produtivo” (LEVINE, 2000, p.9, tradução nossa)16. 

Levine (2005) aborda que o fato dos bancos, diferentemente dos mercados de ações, 

conseguirem manter as informações obtidas sobre empresas e gerentes em seu particular, 

usando essas informações para seu benefício próprio, incentiva os bancos a procurarem e 

financiarem projetos inovadores que incentivarão o crescimento. Isto é, “os bancos conseguem 

realizar investimento sem revelar suas decisões imediatamente em mercados públicos e isso 

cria incentivos para eles pesquisarem empresas, gerentes (...) com ramificações positivas na 

alocação de recursos e crescimento” (LEVINE, 2005, p. 882, tradução nossa)17. 

Resumindo, Levine (2000) diz que há razões claras para acreditar que os bancos podem 

exercer de forma mais eficiente as funções de aquisição de informação e controle corporativo 

sobre as empresas, afetando diretamente a performance da economia. 

1.3.2. Arquitetura Baseada em Mercados 

Levine (2000) mostra que uma arquitetura financeira baseada em mercados, 

principalmente no mercado acionário, também pode exercer de forma eficaz as funções de 

aquisição de informação, gerenciamento do risco, controle corporativo e mobilização de 

poupanças. 

Os mercados de ações conseguem estimular a produção de informações sobre as 

empresas (DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2008). A existência de um mercado de ações 

altamente líquido incentiva os agentes a buscarem mais informações sobre as empresas que 

pretendem investir, visando um lucro maior nos seus investimentos, o que é facilitado pelo fato 

de existir um mercado líquido e grande, onde as transações ocorrem em maior quantidade. Além 

disso, segundo Levine (2000), ao expandir seus recursos para a melhor aquisição da informação, 

os agentes econômicos conseguem aprimorar sua qualidade e, dessa forma, direcionar esses 

recursos para melhores investimento, isto é, melhorar a eficiência alocativa. 

Mercados acionários podem atuar diretamente no gerenciamento do risco de duas 

maneiras: possibilitando a diversificação dos investimentos e garantindo liquidez a eles. O 

 
16 “By facilitating longer-term, more profitable investments (...) improve the allocation of capital and thereby boost 

productivity growth.” 
17 “Banks can make investments without revealing their decisions immediately in public markets and this creates 

incentives for them to research firms, managers, (...) with positive ramifications on resource allocation and 
growth.” 
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primeiro ocorre pelo fato dos mercados de ações fornecerem uma gama de possibilidades de 

investimentos heterogêneos, com riscos e retornos diferentes. Dessa forma, os agentes 

conseguem montar um portfólio diversificado, incluindo nele investimento em ativos mais 

rentáveis. Já em relação ao risco de liquidez, o mercado acionário atua de forma a proporcionar 

aos poupadores, que muitas vezes não gostam de perder o controle sobre seus recursos por 

longos períodos, a possibilidade de vender suas participações em empresas de forma rápida 

(DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2008). Isso beneficia diretamente projetos de longa duração, 

na medida em que eles conseguem obter permanentemente os recursos necessários para 

financiarem seus investimentos. (LEVINE, 2000). Dessa forma, “ao facilitar maiores e mais 

rentáveis investimentos, mercados líquidos melhoram a alocação de recursos e, 

consequentemente, crescimento produtivo” (LEVINE, 2000, p.11, tradução nossa)18. 

 Outro ponto que os mercados podem participar é em relação ao controle corporativo. 

Segundo Levine (2000) isso pode ocorrer por duas vias. Primeiro, a movimentação do preço do 

ativo no mercado acionário possibilita que seja avaliado de forma mais clara e objetiva o 

desempenho do gerente da empresa, dessa forma os interesses dos donos e dos gerentes vão ao 

encontro de um objetivo comum. Outra maneira é a facilitação que o mercado proporciona para 

aquisições e fusões de empresas, assim, empresas mal geridas podem ser adquiridas e terem a 

sua direção alterada visando melhores resultados no futuro. 

 Por último, Levine (2000) menciona o fato dos mercados acionários incentivarem a 

mobilização de poupanças através da diminuição dos custos de transação, que ocorre, 

principalmente, pela economia de escala, “além de ter um efeito direto na acumulação de 

capital, melhor mobilização de poupanças pode beneficiar a alocação de recursos e a inovação 

tecnológica.” (DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2008, p. 9, tradução nossa)19. Portanto, os 

mercados facilitam a mobilização de recursos e alocação de capital ao remover os 

impedimentos para sua plena execução, como o incentivo a criação de padrões contábeis 

efetivos, métodos de publicação de informação e criação de sistemas de contratação. (LEVINE, 

2000). 

 Cada tipo de arquitetura mencionado anteriormente desempenha as funções de um 

sistema financeira com diferente eficiência. Os sistemas financeiros focados em bancos 

 
18 “By facilitating longer-term, more profitable investments, liquid markets improve the allocation of capital and 

thereby boost productivity growth.” 
19 “Besides the direct effect on capital accumulation, better savings mobilization can improve resource allocation 
and boost technological innovation.” 
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conseguem exercer as funções de aquisição da informação e avaliação de empresas e gestores 

de forma mais eficaz. Já os sistemas baseados em mercados desempenham melhor o papel de 

controle corporativo, mobilização de poupanças e gerenciamento dos riscos. Cada arquitetura 

possuí características diferentes, o que causa esse melhor desempenho na execução de algumas 

funções. Diversos autores concordam que não há uma arquitetura com um nível de 

superioridade sobre a outra. A melhor arquitetura dependerá do ambiente legal, institucional e 

do nível de desenvolvimento financeiro de cada país. Além disso, suas atividades são 

complementares no funcionamento da economia.  

1.4. Financiamento de Empresas 

Como pode ser observado anteriormente, uma das principais funções do sistema 

financeiro é facilitar e aprimorar a alocação de recursos da economia, direcionando-os para 

projetos mais produtivos e inovadores. “O processo de financiamento econômico depende da 

existência, de um lado, de ofertantes de recursos financeiros e, de outro lado, de demandantes 

destes recursos” (CORDER; SALLES FILHO, 2006, p. 47). 

Abordar sobre as características dos sistemas financeiros é fundamental para realizar a 

discussão sobre o financiamento à inovação. Uma vez que, segundo Hollanda (2010), os 

sistemas financeiros não exercem apenas influência direta no financiamento das empresas, 

também atuam gerando maior facilidade de acesso à recursos externos de longo prazo. Ainda, 

segundo Corder e Salles Filho (2006), o processo de inovação deve ser visto como uma parte 

da atividade econômica. Logo, o financiamento à inovação não pode ser dissociado do sistema 

financeiro como um todo.  

 

“Acesso ao financiamento é um fator chave na criação, sobrevivência e crescimento das 

empresas, especialmente para as pequenas e inovadoras” (CINCERA, SANTOS, 2015, p.3, 

Figura 1 - Impacto do acesso às finanças no crescimento econômico 

Fonte: Cincera; Santos, 2015, p.3, tradução nossa 



24 

 

tradução nossa)20. Fica claro, portanto, a importância do financiamento empresarial para a 

inovação tecnológica e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. 

As empresas necessitam de capital para conseguir realizar suas atividades de 

investimento e crescimento. Para isso, podem recorrer à diferentes fontes de financiamento, 

entre elas: 

a) Lucros Retidos 

b) Emissões de Ações 

c) Emissão de títulos financeiros 

d) Empréstimos Bancários 

Portanto, basicamente, uma empresa pode financiar seus investimentos utilizando 

capital próprio ou capital de terceiros. Isso terá um impacto direto na estrutura de capital da 

empresa, tema esse que é assunto de diversos trabalhos científicos. 

Por um lado, o teorema de Modigliani & Miller trata a forma de financiamento como 
uma variável passiva, ou seja, caso haja projetos cujo retorno seja compensador, a 

empresa não terá dificuldades na obtenção de recursos. As premissas que envolvem o 

teorema, porém, mostraram-se bastante fortes. Por outro lado, a teoria de pecking 

order estabelece uma sequência de opções em que as empresas procuram utilizar, 

preferencialmente, recursos próprios. Quando houver necessidade de recorrer a 

terceiros, a primeira opção será o endividamento e, em último lugar, a emissão de 

ações. (LUNA; MOREIRA; GONÇALVES, 2008, p.230) 

Os autores supracitados conseguem fornecer uma breve explicação das teorias que 

tratam sobre a estrutura de capital e seu impacto na tomada de decisão das firmas sobre qual 

fonte de financiamento devem utilizar. Essa decisão dependerá de diversos fatores como o nível 

de risco da empresa, sua maturidade, a quantidade de recursos necessária, o setor que atua e, 

também, de fatores exógenos, como a taxa de juros local (CINCERA; SANTOS, 2015). As 

empresas, muitas vezes, preferem utilizar capital de terceiros em seus investimentos por 

significar uma perda menor do controle da própria firma. (CASSON et al, 2008, apud 

CINCERA; SANTOS, 2015).  

As empresas inovadoras e de base tecnológica apresentam particularidades que 

dificultam a obtenção de recursos para investirem em seus negócios. Esse tipo de investimento 

envolve maior incerteza, ou seja, maior risco do que investimento em ativos mais tradicionais, 

como por exemplo em maquinário, infraestrutura, ou seja, ativos mais tangíveis. 

 
20 “Access to Finance is a key driver in the creation, survival and growthprocess of firms, and especially for smalls 
and innovative firms.” 



25 

 

O financiamento externo tende a se concentrar naquelas etapas mais avançadas do 

processo inovador, quando a incerteza reduziu-se para níveis aceitáveis. Isso significa 

que os mecanismos de mercado, em geral, não são suficientes para prover 

financiamento à inovação tecnológica. (CORDER; SALLES FILHO, 2006, p.64) 

É nesse contexto que o tipo de financiamento conhecido como Private Equity e Venture 

Capital, também conhecido como Capital de Risco, aparece e consegue ganhar extrema 

importância para o financiamento à inovação. As características desse tipo de investimento vão 

ao encontro das necessidades dos investidores que desejam realizar atividades inovadoras, isto 

é, atividades com maior risco e incerteza, mas com a possibilidade de um retorno elevado. 

Assim, o próximo capítulo terá como foco principal abordar as características do Capital 

de Risco e sua influência no financiamento de projetos e firmas inovadoras. 
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2. CAPITAL DE RISCO E INOVAÇÃO 

2.1.Inovação 

Tendo em vista o problema de pesquisa desse trabalho, faz-se necessário a realização 

de uma breve ponderação sobre o conceito de inovação. 

“Em termos amplos, inovação pode ser definida como a aplicação de conhecimento para 

a criação de valor e riqueza adicional” (BUSINESS COUNCIL OF AUSTRALIA, 2006, p. 

2)21. Ou, ainda, pode ser compreendida como a descoberta ou melhoria de tecnologias, 

processos, produtos e serviços. (FRONTIER ECONOMICS, 2013). Esses avanços, sejam 

tecnológicos ou não, são essenciais para o crescimento da produtividade e do emprego. 

(MANUAL DE OSLO, 2004). 

Invenções são economicamente irrelevantes até serem convertidas pelos empresários, 

motivados pela busca de lucros e do padrão de competição vigente, em inovações 

tecnológicas, na forma de novos produtos, técnicas, processos produtivos e serviços 

incorporados à estrutura econômica (inovações radicais) ou melhorias e 

aperfeiçoamentos dos existentes (inovações incrementais). (BASTOS, 2004, p. 109) 

Dessa forma, o processo de inovação está sempre relacionado à busca de melhorias em 

diferentes aspectos da cadeia de valor de uma empresa, sendo fundamental para que ela se 

mantenha competitiva em um mercado cada vez mais globalizado e com crescimento 

tecnológico exponencial. O Manual de Oslo (MANUAL DE OSLO, 2004), documento criado 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) com o objetivo 

de ser a principal fonte internacional de diretrizes sobre as atividades inovadoras da indústria, 

corrobora com essa visão. Segundo ele, a razão das empresas inovarem é que elas estão em 

busca do lucro, que pode vir através do crescimento de produtividade ou através de criação de 

um novo produto, criando uma posição monopolista para a empresa naquele mercado. Assim, 

as empresas aparecem como principal ator no fomento e desenvolvimento da inovação. 

(BASTOS, 2004). Ainda segundo a autora, as inovações são endógenas às empresas, que são 

motivadas a inovar pela procura de novos mercados, cálculo de riscos e visando maiores lucros 

no futuro. Nesse contexto, as atividades de pesquisa e desenvolvimento, também conhecida 

como P&D, ganharam relevância. Elas podem representar um aumento significativo nos fluxos 

de caixa futuros e/ou crescimento econômico de um país. 

 
21 “In broad terms, innovation can be defined as the application of knowledge to create additional value and 
wealth.” 
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Segundo o Manual de Oslo, “a inovação está no cerne da mudança econômica” 

(MANUAL DE OSLO, 2004, p. 32). Isto é, a inovação sempre foi vista como tendo um papel 

essencial no desenvolvimento e transformação econômica. É através dela que é possível obter 

ganhos de produtividade na indústria. Por isso, os países mais desenvolvidos possuem como 

uma das suas principais estratégias econômicas o fomento à inovação (UNCTAD, 2013). 

Como podemos ver na figura 2, os países com maior investimento em P&D entre os 

anos de 2004 e 2009, como Alemanha (DE) e Suécia (SE), tiveram maior crescimento do PIB 

em 2010. Portanto, é possível, através do gráfico apresentado, definir uma correlação entre 

esses dois fatores. 

Ainda segundo o manual, “inovação radicais provocam grandes mudanças no mundo, 

enquanto inovações ‘incrementais’ preenchem continuamente o processo de mudança” 

(SCHUMPETER, 1959, apud MANUAL DE OSLO, 2004, p. 32).  Schumpeter (1959) apud 

Manual de Oslo (2004) apresenta uma relação de diversos tipos de inovações: 

a) Introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em produto existente; 

b) Inovação de processo que seja novidade para uma indústria; 

c) Abertura de um novo mercado; 

d) Desenvolvimento de novas fontes de suprimentos de matéria-prima ou outros 

insumos 

e) Mudanças na organização industrial. 

Figura 2 - Investimento em P&D x Crescimento do PIB 

Fonte: FRONTIER ECONOMICS, 2013, tradução nossa 
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Schumpeter foi um dos primeiros a tratar do termo ‘inovação’. Segundo o autor, o 

processo de inovação não se resume somente à criação de algum produto ou serviço novo que 

possa ser vendido, a inovação seria o principal fator de mudanças e evolução no sistema 

capitalista visto que, através dela é surgem novas formas de organização nas empresas e 

indústrias, novos produtos e serviços e até a criação de novos mercados. 

A inovação representa uma disrupção significativa nos padrões e modelos estabelecidos 

em qualquer setor produtivo ou um processo de melhoramento contínuo das atividades 

produtivas. (BUSINESS COUNCIL OF AUSTRALIA, 2006).  

Importante ressaltar que, por muito tempo, o termo “inovação” foi fortemente 

relacionado ao de P&D e, apesar de ser uma parte fundamental do processo de inovação, essa 

visão não se encontra totalmente adequado atualmente. As atividades de inovação 

transcenderam das áreas de pesquisa das empresas e passaram a ser um dos pontos focais de 

qualquer área organizacional (BUSINESS COUNCIL OF AUSTRALIA, 2006). Ainda, 

“investimentos em P&D devem ser interligados (...) com políticas que abrangem um amplo 

espectro de outros obstáculos que podem impedir o surgimento de sistemas inovadores. Em 

outras palavras, uma política de inovação não pode ser limitada para o financiamento de P&D” 

(UNCTAD, 2013, p. 3, tradução nossa)22.  

Não diferente, “a capacidade de inovar sempre foi um fator que contribuiu para o 

sucesso de uma organização” (POPA; PREDA; BOLDEA, 2010, p. 151, tradução nossa)23. 

Tornando-se ainda mais relevante atualmente, sendo, para muitas empresas, a principal 

estratégia competitiva de sobrevivência e crescimento das suas atividades (PORTER, 1999). 

Segundo Fagerberg (1994, apud SILVA; BIAGINI, 2015), o fomento e investimento 

em empresas inovadores e de base tecnológica são fundamentais para o desenvolvimento da 

economia, uma vez que um melhor nível tecnológico representa o ganho de vantagens 

competitivas sustentáveis no longo prazo. 

Em seu trabalho, Popa, Preda e Boldea (2010), mencionaram alguns diferentes tipos de 

inovação como, inovações técnicas, inovações administrativas, inovações de produtos, 

inovações de processos, inovações radicais e inovações incrementais. 

 
22 “R&D investments should be linked (...) with policies addressing a broad range of other obstacles that may 

impede the emergence of innovation systems. In other words, innovation policy cannot be limited to the funding 

of R&D.” 
23 “The ability to innovate was always one factor that contributed to the success of an organization” 
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As inovações técnicas são relacionadas aos produtos, serviços ou tecnologias no 

processo de produção. As inovações administrativas envolvem questões de estrutura 

organizacional e processos administrativos. Inovações de produtos são novos produtos ou 

serviços introduzidos no mercado para atender demandas dos clientes. Inovações de processos 

são novos elementos adicionados aos processos das firmas. Inovações radicais podem ser 

compreendidas como um “produto, processo ou serviço que apresenta características de 

desempenho sem precedentes ou características já conhecidas que promovam melhoras 

significativas de desempenho ou custo e transformem os mercados existentes ou criem novos 

mercados.” (LEIFER; O’CONNOR; RICE, 2002, p. 18). Por fim, “a inovação incremental 

refere-se à melhoria de produtos, serviços e de processos existentes” (POPA, PREDA E 

BOLDEA, 2010, p. 153, tradução nossa24), esse tipo de inovação apresenta um processo mais 

claro e linear de crescimento em relação à inovação radical, isto é, apresenta menos riscos.  

O Manual de Oslo define a inovação tecnológica como “a implantação/comercialização 

de um produto com características de desempenho aprimoradas de modo a fornecer 

objetivamente ao consumidor serviços novos ou aprimorados” (MANUAL DE OSLO, 2004, 

p.21). Portanto, segundo o Manual, a inovação tecnológica é aquela onde há uma melhoria 

significativa no desempenho do produto/processo. Dessa forma, ficam excluídas as mudanças 

em produtos que signifiquem apenas maior satisfação ao cliente, isto é, que sejam altamente 

subjetivas, sem representarem características claras de aprimoramento/melhoria. 

2.1.1. Obstáculos à Inovação 

A atividade inovadora possui algumas idiossincrasias que resultam em dificuldades 

particulares para o seu desenvolvimento e financiamento. 

“Inovação normalmente envolve investimento de capitais significativos, além se ser um 

empreendimento incerto e com maior risco, o que dificulta a mobilização dos recursos 

necessários. Para empresas inovadoras, a falta de financiamento pode ser um grande obstáculo” 

(UNCTAD, 2013, p. 3, tradução nossa)25. Assim, fica evidente um dos principais fatores que 

causam a dificuldade do desenvolvimento da inovação: a grande incerteza que envolve esse 

tipo de atividade. 

 
24 “The incremental innovation refers to improving products, services and the existing processes” 
25“Innovation often involves significant capital investments and is an uncertain, risky undertaking, which makes 

it more difficult to mobilize the necessary resources. For enterprises lack of finance is often a major obstacle to 
innovation” 
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Segundo Freeman (1982, apud HOLLANDA, 2010, p. 31), existem três fontes de 

incerteza: a incerteza geral dos negócios, a incerteza técnica e a incerteza de mercado. Sendo 

as últimas duas próprias do processo de inovação. 

A incerteza geral dos negócios aparece em qualquer investimento em ativo fixo por ser 

um investimento onde o dinheiro ficará imobilizado por um certo período até obter retorno. A 

incerteza técnica está ligada ao risco técnico do desenvolvimento do novo produto, processo ou 

serviço. Isso é, está relacionada à fatores inerentes à criação de um novo produto. 

(HOLLANDA, 2010). Já a incerteza de mercado é ligada à aceitação do mercado com o novo 

produto, o ‘processo de seleção pelo mercado’ (MEIRELLES et al., 2002). 

Muitas vezes, as atividades de inovação estão fortemente relacionadas à ativos de 

natureza essencialmente intangível. Assim, segundo Luna, Moreira e Gonçalves (2008), como 

esse tipo de atividade apresenta fortes incertezas, quem investe procura prêmios de riscos 

maiores, o que, para o empreendedor, pode dificultar o encontro de um investidor para o seu 

negócio. Outro fator importante mencionado pelos autores acima é o da assimetria de 

informação que ocorre entre o investidor e o empreendedor sobre a percepção de risco 

envolvido no projeto.  

Portanto, devido às circunstâncias citadas acimas, principalmente pelos fatores de 

incerteza e risco que envolvem um projeto de inovação, diferentes barreiras e obstáculos à 

inovação podem surgir. Segundo Kuhl e Cunha (2013), esses obstáculos podem ter diversas 

origens, entre elas as de origem econômica (custos, riscos, financiamento etc.), organizacional 

(rigidez, centralização etc.), informacional (informação de mercado, de tecnologia etc.), técnica 

(pessoal qualificado e serviços técnicos) e outras (cooperação, consumidores, normas e 

regulamentos). O Manual de Oslo (MANUAL DE OSLO, 2004), divide os obstáculos à 

inovação em três grupos: fatores econômicos, entre eles a falta de fontes apropriadas de 

financiamento, fatores da empresa e outras razões.  

“Do ponto de vista dos credores, as incertezas associadas ao desenvolvimento e 

implementação de novos produtos ou processos são traduzidas na maior imprevisibilidade das 

projeções de fluxos de caixa das empresas que desejam obter financiamento” (MEIRELLES, 

2002, p. 12). Dessa forma, os empreendedores encontram dificuldades de obterem crédito nas 

instituições financeiras tradicionais, gerando a necessidade de encontrar fontes alternativas de 

financiamento (MEIRELLES et al., 2002). 
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Segundo a pesquisa de acesso às finanças das empresas (SAFE), pesquisa realizada pela 

Comissão Europeia em 2013, 15% das pequenas e médias empresas consideraram o ‘acesso à 

finanças’ o problema mais agravante para o desempenho de sua atividade. (European 

Comission, 2018).  

Outra pesquisa que corrobora com essa visão é a da PINTEC - Pesquisa de Inovação 

Tecnológica realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essa pesquisa 

“tem por objetivo a construção de indicadores setoriais, nacionais e regionais, das atividades de 

inovação nas empresas do setor de Indústria” (IBGE, 2016, p. 10) e oferecer um panorama geral 

da evolução da atividade inovadora no Brasil em diversos fatores como apoio do governo, 

fontes de informações, relações de cooperação, problemas e obstáculos à inovação, entre outros. 

Esse último bloco citado “tem por objetivo identificar os motivos pelos quais a empresa não 

desenvolveu atividades inovativas ou não obteve os resultados esperado” (IBGE, 2016, p. 23). 

Assim, a pesquisa definiu uma lista de fatores que podem ter influenciado negativamente no 

desempenho das atividades inovadoras pelas empresas, entre eles estão os fatores de natureza 

econômica, problemas internos à empresa, deficiências técnicas, problemas de informação, 

problemas com o Sistema Nacional de Inovação e problemas de regulação. O resultado revelou 

que os fatores econômicos se sobrepuseram aos outros. Os três problemas e obstáculos para 

inovar mais mencionados foram: ‘Elevados custos de inovação, riscos econômicos excessivos 

e escassez de fontes de financiamento’ com, respectivamente, 86%, 82,1% e 68,8% das 

empresas respondendo-os (IBGE, 2016). 

Assim, fica evidente que um dos principais obstáculos enfrentados pelas empresas que 

pretender realizar atividades inovadoras é o acesso às fontes de financiamento. Em seguida, 

será apresentado as características de uma modalidade de investimento que se tornou uma 

alternativa viável para o financiamento de empreendimentos inovadores, a modalidade de 

Private Equity e Venture Capital, também conhecida como Capital de Risco. 

2.2. Aspectos gerais da modalidade de Private Equity e Venture Capital 

O capital de risco se caracteriza como uma modalidade de investimento cada vez mais 

utilizada, e importante, para o desenvolvimento e crescimento das empresas. Essa modalidade 

de investimento consiste no investimento em empresas não listadas no mercado de ações, mas 

que apresentam alto potencial de crescimento, caracterizando um retorno elevado para os 

investidores.  
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Trata-se de uma forma de investimento empresarial de médio a longo prazos com o 

objetivo de: (i) viabilizar o desenvolvimento de empresas de alto potencial de 

crescimento mediante o efetivo envolvimento de um gestor profissional no negócio; (ii) 

efetuar a saída da empresa após um processo de crescimento acelerado por meio de 

vendas a compradores estratégicos ou outros mecanismos. (BRASIL, 2014, p. 27) 

Esse investimento consiste em um aporte temporário de capital junto à empresa 

investida. Porém, mais do que isso, os fundos de capital de risco “não apenas fornecem capital 

para startups e PMEs26 que normalmente possuem um déficit financeiro, mas também recursos 

estratégicos que possibilita a elas comercializarem a inovação” (RAMALHO, 2010, p. 127). Isso 

é, os gestores dos fundos de PE/VC também atuam ativamente no gerenciamento da empresa 

investida, buscando a “profissionalização da gestão do negócio, ampliação da rede de 

relacionamentos, práticas de governança corporativa, possibilidade de ganhos de escala, 

abertura de canais de crédito” (MEIRELLES et al., 2002, p. 14). Dessa forma, buscam diminuir 

os riscos dos empreendimentos, aumentado a probabilidade de um retorno positivo ao fim do 

investimento. O fato desse tipo de investimento não fornecer apenas o capital, mas também 

participar ativamente da gestão do negócio é um dos fatores que diferenciam o capital de risco 

de outros tipos de investimentos e o credencia como uma das fontes de financiamento mais 

adequadas às características de empresas inovadoras. 

Em seu estudo sobre o impacto da entrada de uma gestora de fundos de investimentos 

em empresas, Van Der Linden et al. (2010, p.81) conclui que “ficou claro que os fundos de 

PE/VC ajudam a fortalecer a estratégia, a estrutura financeira e as práticas de governança 

corporativa das empresas investidas”. 

O termo ‘Capital de Risco’ é utilizado de forma geral e aberta, englobando diferentes 

tipos de investimento com natureza semelhantes, porém com uma diferença principal no estágio 

de desenvolvimento da empresa investida. As duas principais formas de capital de risco são: 

Venture Capital e Private Equity. Segundo Ramalho et al. (2011, p. 78), “Venture Capital pode 

ser associado a empresas nascentes e de estágio inicial, e Private Equity às empresas mais 

maduras”. Apesar dessa diferenciação, geralmente esses dois termos citados são mencionados 

de forma igualitária. 

 
26 Pequenas e médias empresas 
27 “PE/VC firms not only provide capital to startups and SMEs (small and medium enterprises) that usually have 
financing gap, (...), but also strategic resources that enable them to comercialize innovation.” 
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A indústria de PE/VC teve forte influência no desenvolvimento da indústria norte-

americana, tendo seu início na década de 1940. Esse pioneirismo tornou os Estados Unidos a 

principal referência na indústria mundial de Capital de Risco, o que levou à exportação do seu 

modelo para muitos outros países. Segundo Ramalho et al. (2011), os investimentos de PE/VC 

na história dos Estados Unidos proporcionaram uma onda de criação de novas empresas e de 

aceleração do desenvolvimento de empresas já existentes, o que contribuiu imensamente para 

o crescimento da economia local e, consequentemente, da economia mundial. 

Assim, muito é falado sobre a importância dessa indústria para o crescimento 

econômico. O relatório do Frontier Economics (2013) identifica três canais por onde os 

investimentos realizados via Private Equity podem influenciar no crescimento econômico: 

Inovação, Produtividade e Competitividade. Primeiro, em relação à inovação, mostra-se que 

“os fundos de Private Equity fomentam à inovação ao alocar mais fundos para pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e processos nas empresas investidas” (FRONTIER 

ECONOMICS, 2013, p. 18)28. Em seguida, em relação à influência no aumento da 

produtividade, explicita que “o private equity pode aumentar a produtividade das empresas 

investidas através da melhora do gerenciamento e/ou melhor utilização de recursos” 

(FRONTIER ECONOMICS, 2013, p. 18)29. Isso é, o capital fornecido pelos fundos de PE/VC, 

por exemplo, pode servir para a compra de ativos fixos que podem aumentar a produtividade 

da empresa. Por último, a ampliação da competitividade, que surge a partir do aumento da 

produtividade em diversas empresas, e a competição entre as empresas em uma economia de 

livre mercado é um fator fundamental para o crescimento econômico. 

As companhias e empreendedores que recebem esse tipo de investimento podem se 

beneficiar imensamente por diversos motivos. Figueiredo (2019) demonstra que uma vantagem 

obtida pode ser o aproveitamento de uma oportunidade única de mercado, ou seja, o timing para 

entrada no mercado. Através do aporte de capital obtido do fundo de investimento, a empresa 

consegue agilizar a implementação do seu negócio e não desperdiçar uma oportunidade. Ainda 

segundo o autor, uma outra vantagem obtida pelas empresas investidas é através da entrada de 

investidores experientes na gestão de empresas. Dessa forma, a capacidade de gestão dos 

recursos e da estratégia empresarial ganha um ‘bônus’ significativo, ambos aspectos 

 
28 “Private equity firms foster innovation by allocating more funds to research and development for new products 

and processes in investee companies” 
29 “private equity can increase the productivity of investee companies with improved management and/or better 
resource utilisation.” 
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fundamentais para o sucesso de uma companhia. Figueiredo (2019) também cita questões como 

o aumento do grau de legitimidade da empresa perante o mercado e a ampliação da rede de 

contatos, o networking, da companhia.  

Em seguida, serão tratados aspectos mais específicos que compõem o modelo de Capital 

de Risco como: sua estrutura/ecossistema, o ciclo de investimento e os estágios de 

desenvolvimento das empresas investidas. 

2.3. Ecossistema de PE/VC 

A indústria de PE/VC é composta, essencialmente, por quatro participantes: as 

organizações gestoras, os veículos de investimento (fundos de PE/VC), os investidores e as 

empresas em portfólio.  

As organizações gestoras de PE/VC captam recursos com os investidores, os quais 

comprometem estes recursos aos veículos de investimentos que, por sua vez, são 

estruturados e geridos pelas organizações gestoras. Os recursos desses veículos são 

utilizados para investir em empresas, normalmente por meio de aquisição de 

participações acionárias (podendo também utilizar-se de instrumentos de dívida) 

(RAMALHO et al., 2011, p.78) 

A figura abaixo explicita a relação entre os quatro players, mostrando suas respectivas 

responsabilidade e papéis dentro do modelo de PE/VC. 

  

 

 Nesse sistema, os investidores, que estão buscando um maior retorno em seus 

investimentos, são responsáveis pelo aporte de capital e devem se comprometer junto aos 

Figura 3 - Participantes da atividade de PE/VC 

Fonte: Meirelles et al., 2002, p. 13 
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veículos de investimentos. Esses, que são geridos pelas organizações gestoras, fornecem 

conhecimento e gestão às empresas selecionadas através de participação acionárias ou 

instrumentos de dívida. Isso é, “um veículo de investimento é uma estrutura legal (no Brasil, 

um condomínio) na qual os investidores aplicam seu capital para que as organizações gestoras 

realizem os investimentos nas empresas” (RAMALHO et al., 2011, p.90). 

 Ramalho et al. (2011) apresenta o modelo norte-americano de estrutura dos veículos de 

investimentos, a chamada Limited Partnership. Nessa estrutura, as organizações gestoras são 

definidas como General Partners (GPs) e o investidores como Limited Partners (LPs). 

 Outras entidades, como entidades de apoio e fomento, majoritariamente instituições ou 

organizações governamentais, e prestadores de serviços também possuem funções no 

desenvolvimento da indústria de Capital de Risco. 

2.4. Estágios/Modalidades do PE/VC 

Um dos principais fatores que diferenciam os investimentos de Capital de Risco é o 

estágio de desenvolvimento da empresa investida. Ramalho et al. (2011) divide os estágios dos 

investimentos em: Seed, Start-up, Venture Capital – Early Stage, Venture Capital – Later 

Stage, Private Equity – Growth e Private Equity – Later Stage. Outras categorias como 

Mezanino e PIPE também podem ser incluídas. 

Figura 4 - Estágios e Modalidades dos Investimentos de Capital de Risco 

Fonte: Ramalho et al., 2011, p. 100 
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 Como pode ser observada na imagem acima, cada modalidade de investimento 

mencionada está diretamente ligada ao estágio de desenvolvimento da empresa investida. 

Portanto, essas modalidades possuem características próprias, isso é, do valor de capital a ser 

investido, do risco relacionado ao investimento, do suporte de gestão necessário etc., que as 

diferenciam, de forma à um melhor atendimento das necessidades das empresas. 

 No quadro abaixo é possível perceber como o estágio de desenvolvimento de uma 

empresa e, consequentemente, o risco envolvido no processo influencia na taxa mínima de 

atratividade, isso é, a taxa mínima que um investidor busca de retorno para aceitar realizar o 

investimento em determinado negócio. 

 

 Seed Capital (capital semente) faz jus aos investimentos em empresas ainda iniciantes, 

em fase de concepção da ideia de negócio, da elaboração do plano de negócios, construção de 

protótipo etc. Nessa etapa o investimento realizado é menor devido ao grau de risco que essas 

empresas ainda representam e, muitas vezes, o capital vem da família ou amigos do 

empreendedor. 

 As startups são empresas ainda em fase inicial, mas que já possuem o conceito do 

produto/serviço testado e estão na fase de estruturação do seu negócio. O capital levantado pela 

empresa servirá para continuação do desenvolvimento do produto/serviço e para iniciar os 

esforços de marketing e contratação de profissionais. 

 O venture capital – early stage representa o “estágio inicial de financiamento das 

empresas que apresentaram produtos ou serviços já testados comercialmente, usualmente, com 

até quatro anos de operação e faturamento não superior a R$ 8 milhões” (RAMALHO et al., 

2011a, p.71). O venture capital – later stage é quando a empresa já está comercializando o seu 

produto plenamente e necessita de capital para expansão da comercialização. Esse tipo de 

investimento é mais relacionado às organizações que estão no início do seu desenvolvimento, 

Tabela 1 - TMA na Indústria de Private Equity e Venture Capital 

Fonte: Ramalho et al., 2011a, p. 103 
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além de, normalmente, atuarem mais à fundo na gestão do negócio do que outras modalidades 

de investimento (MEIRELLES et al., 2002). 

 Já o private equity tem um papel mais relevante e condizente com as características dos 

negócios a partir da fase de expansão das empresas, isso é, quando elas já possuem suas 

operações funcionando, com linhas de produtos e marca consolidada. Dessa forma, o capital 

destinado à essas empresas será usado para à “expansão de planta e/ou rede de distribuição, 

capital de giro ou ainda para ser investido e formação de marca” (RAMALHO et al., 2011a, p. 

71). Por já estar em um estágio de desenvolvimento mais avançado, com sua operação 

consolidada, o risco inerente à essas empresas são menores. Portanto, o capital investido nelas 

pelos fundos de Private Equity é maior. 

 Ramalho et al. (2011) cita algumas outras modalidades de investimento que possuem 

natureza parecida com a de PE/VC, e que, portanto, podem entrar nessa categoria. Entre elas o 

autor especifica: 

a) Mezanino: “Investimentos em empresas com potencial de alta geração estável de 

caixa por meio de dívidas subordinadas, instrumentos híbridos de financiamento, 

incluindo debêntures conversíveis de várias modalidades e direitos de subscrição” 

(RAMALHO et al., 2011, p. 100) 

b) Private Investiment in Public Equity30 (PIPE): Investimento em empresas que já são 

públicas, ou seja, que possuem ações listadas em bolsa, mas com baixa liquidez e 

volume de negociações. Esse investimento consiste na compra de parte expressiva 

da empresa (acima de 20%). Além disso, “a organização gestora envolve-se no 

aprimoramento da governança, na gestão estratégica e no relacionamento com os 

demais acionistas e investidores por meio do Conselho de Administração” 

(RAMALHO et al., 2011a, p. 72). 

 

2.5. O Ciclo de Investimento do PE/VC 

Todo o ciclo de investimento do Capital de Risco, realizado pelas organizações gestoras, 

representa um longo processo devido à toda complexidade e risco que envolve esse tipo de 

investimento. Ramalho et al. (2011) divide esse ciclo completa em quatro etapas: i) Captação 

 
30 Investimentos Privados em Empresas Públicas 
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de recursos (fundraising); ii) Originação e seleção do fluxo de oportunidades (deal flow); iii) 

Monitoramento; e iv) Desinvestimento. 

O fundraising31 é a primeira etapa do ciclo do Capital de Risco, representando o 

momento onde as organizações gestoras vão em busca de potenciais investidores que coloquem 

seu capital no fundo de investimento a ser criado. Nesse momento é apresentado as 

especificidades do veículo de investimento quanto das empresas pertencentes à esse portfólio. 

São exemplos de investidores de PE/VC: Fundos de Pensão, Trusts e Endowments32, Fund of 

Funds33, Empresas e Corporações, Bancos e Seguradoras, Agências de Fomento, Family 

Offices34 e Instituições Multilaterias (RAMALHO et al., 2011).  

Esse primeiro momento é de extrema importância para o investimento do Capital de 

Risco, visto que é aqui que o capital a ser investido é levantado e onde é necessário, por parte 

da organização gestora, alinhar os interesses dos empreendedores, dos gestores e dos 

investidores. Esse processo, da criação do veículo até o encerramento da captação, dura cerca 

de 12 meses. 

Após o processo de captação de recursos, as organizações gestores passam à próxima 

etapa: a de seleção dos empreendimentos que receberão investimentos. Nessa etapa, os times 

das organizações gestores avaliam as oportunidades de investimento por meio da apresentação 

do plano de negócios dos empreendedores. 

A primeira etapa deste processo é a apresentação de uma oportunidade de investimento 

à organização gestora. A seguir ocorre a seleção das empresas que mais se adequam à 

tese de investimento do veículo, sendo que esta seleção descarta várias oportunidades 

em potencial. O próximo passo consiste em reuniões iniciais entre os gestores do fundo 

e os empreendedores. Nestas reuniões os empreendedores apresentam a oportunidade 

de investimento, mediante exposição do memorando de informações que é preparado 

pelos diretores ou pelo intermediário contratado, exclusivamente, com tal propósito. 

(RAMALHO et al., 2011, p, 110) 

 O processo final de escolha do aporte de capital acontece após a realização do processo 

de diligência (Due Diligence). Esse processo inclui uma análise mais detalhada da empresa com 

 
31 Levantamento de Fundos 
32 Recursos de longo prazo provenientes de instituições sem fins lucrativos, como universidades, hospitais e 

fundações. (RAMALHO et al., 2011) 
33 Fundos de investimento criado para investir em organizações gestores, que investem o capital nas empresas em 

seu portfólio. Esse investimento possibilita a diluição do risco, uma vez que o fundo pode investir em diferentes 

fundos. (RAMALHO et al., 2011) 
34 Fundos que administram as fortunas de famílias, normalmente acima de US$100 milhões. 
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o objetivo de “validar a tese de investimento e informações-chave (...) e deve incluir aspectos 

comerciais, legais, fiscais, financeiros e técnicos” (DELOITTE LPEQ, 2017, p.4, tradução 

nossa)35. 

 Essa ação tem papel fundamental na mitigação dos riscos inerentes à cada empresa que 

pode ser investida. Assim, segundo Ramalho et al. (2011), dos 100 planos de negócios que 

chegam à gestora, 10 estão bem estruturados e passam pelo processo de due diligence, 

resultando em 1 empreendimento escolhido que receberá investimento. 

 Após o aporte de capital realizado pela organização gestora, outro pilar fundamental da 

atividade PE/VC entra em foco: o processo de monitoramento junto à empresa investida. Como 

já mencionado anteriormente, uma das principais características que diferenciam a modalidade 

de Capital de Risco é a sua participação ativa na gestão nas empresas em seu portfólio de forma 

a agregar valor. Segundo Meirelles et al. (2008, p.14), “os gestores também minimizam o risco 

ao acompanhar as empresas investidas, dando-lhes suporte gerencial”. Esse suporte pode 

ocorrer sob a ótica estratégica, financeira e operacional (RAMALHO et al., 2011). 

 Durante o processo de monitoramento, a participação da organização gestora ocasiona 

em diversas mudanças e transformações tanto de gestão como no produto final da empresa 

investida. Van der Linden et al., (2010) destaca alguns pontos por onde a gestora influencia nas 

empresas, como: a) Assessoramento estratégico; b) Governança; c) Estrutura de Capital; d) 

Certificação; e) Rede de Contatos; e f) Criação de Valor. 

 Por último, ocorre o processo de desinvestimento por parte da organização gestora. 

Após o atingimento da maturidade da empresa investida, os investidores buscam a saída do 

investimento de forma a obter os possíveis retornos financeiros. Todo esse processo já é 

esperado e planejado desde o início do contrato acordado entre a organização gestora e a 

empresa investida uma vez que essa é única a forma pela qual os investidores conseguem o 

retorno do capital investido. Portanto, a existência de diferentes mecanismos de saída, e o nível 

de desenvolvimento deles, é essencial para o bom funcionamento da atividade de PE/VC e uma 

das principais formas de fomento à ela. Ramalho et al., (2011) menciona sete principais 

modalidades de saída: a) Oferta Pública Inicial de Ações (IPO36); b) Venda a compradores 

 
35 “validate the investment thesis and the key information (...) and is likely to include commercial, legal, tax, 

financial and technical aspects” 
36 Inicial Public Offering 
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estratégicos (trade-sale); c) Venda secundária; d) Recompra de ações pela própria empresa; e) 

Venda de Ativos; e f) Perda total do investimento. 

“No trade-sale, a totalidade das ações é oferecida a um comprador, em geral um grande 

grupo empresarial com atividade semelhante ou complementar à do empreendimento em 

questão” (RIBEIRO; DE ALMEIDA, 2005, p.57). Esse tipo de saída pode ser especialmente 

vantajoso quando o mercado em questão for muito volátil, dessa forma, evita-se um possível 

momento de baixa do mercado. Esse fator será mais relevante no caso de uma saída via abertura 

de capital na bolsa de valores.  

“Os investidores necessitam de uma estratégia de saída. Para tanto, um mercado de 

capitais forte e de boa liquidez, que seja capaz de absorver novos ativos, é premissa básica para 

a evolução desse mercado” (LUNA; MOREIRA; GONÇALVES, 2008, p. 237). Portanto, essa 

modalidade é mais utilizada em países com um mercado de capitais mais desenvolvido e 

consiste na venda de uma parcela de participação da empresa para o público geral.  

2.6. Relação de causalidade entre inovação e Capital de Risco 

Diversos estudos buscaram retratar o impacto que o bom funcionamento da indústria de 

Venture Capital e Private Equity pode causar no fomento à inovação. Muitos deles tratam sobre 

se é a disponibilidade de capital de risco que estimula a inovação, ou se é um ambiente propício 

à inovação que aumenta a disponibilidade de capital de risco. Ou seja, buscam estabelecer a 

relação de causalidade entre esses dois fatores. 

Há estudos que sugerem que os fundos de venture capital possuem grande vantagem na 

hora de escolha das empresas investidas. Essa teoria é chamada de ex-ante screening 

hypothesis37. Nessa hipótese, argumenta-se que o fato das organizações gestoras avaliarem 

profundamente as empresas passíveis de investimento, como retratado na seção anterior sobre 

o processo de seleção (deal flow) e realização de due diligence e, escolherem as que mais 

possuem possibilidade de sucesso e/ou inovação, poderia resultar em uma seleção enviesada 

para estudo sobre o impacto do PE/VC na inovação (DESSÍ; YIN, 2010). 

Estimativas empíricas do impacto do financiamento via capital de risco na inovação 

tendem á ser enviesadas positivamente; involuntariamente, uma parte desse impacto vai 

ser devido ao potencial do empreendedor, o que faz com que seja mais provável que ele 

 
37 Hipótese de triagem ex-ante 
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receba capital de fundos de PE/VC e que tenha sucesso em inovar (DESSÍ; YIN, 2010, 

p. 10, tradução nossa)38. 

Portanto, a análise de empresas que receberam capital de fundos de venture capital para 

calcular o real impacto do fundo no fomento à inovação ficaria mais complicado, uma vez que 

essa base contaria apenas com as empresas com os melhores potenciais de inovação. 

Hirukawa e Ueda (2011) seguem a ideia mencionada acima, de que a escolha das 

empresas investida pode tornar a análise enviesada, e argumentam que a relação de causalidade 

começa pelas empresas. Segundo os autores, um ambiente que estimule a inovação, o 

empreendedorismo e a criação de start-ups é que irá ocasionar a necessidade de financiamento, 

entre eles o de capital de risco. Hipótese conhecida como “innovation first”39. Geronikolaou e 

Papachristou (2008) chegaram à conclusões semelhantes ao analisarem o mercado europeu. 

Assim, chegam à afirmação de que “a baixa atividade de venture capital em alguns países pode 

ser resultante do absenteísmo de ideias inovadoras que gerem valor ao invés da falta de recursos 

disponíveis” (GERONIKOLAOU; PAPACHRISTOU, 2008, p.8)40. 

Dessí e Yin (2010) em seu trabalho demonstram que há evidências do impacto do 

venture capital na inovação se considerarmos o número de patentes registradas pelas empresas 

em nível industrial. Assim, “na média, um dólar de venture capital aparenta ser de três a quatro 

vezes mais potente em estimular a inovação do que um dólar da área de P&D tradicional” 

(KORTUM; LERNER, 2000, p.3, tradução nossa)41. Outro estudo também mostra essa 

eficiência que existe no financiamento via capital de risco. “Em alguns setores, o impacto de 

um euro de financiamento via private equity pode ser até nove vezes mais eficiente em 

promover inovação (medido pelo número de patentes) do que um euro de financiamento vindo 

de outra fonte” (FRONTIER ECONOMICS, 2013, p.24, tradução nossa)42. 

Lerner et al. (2011, apud FRONTIER ECONOMICS, 2013) corrobora com essa visão e 

mostra, em seu estudo, que as patentes registradas por empresas que receberam financiamento 

via capital de risco são mais relevantes economicamente, considerando o número de citações à 

 
38 “empirical estimates of the impact of venture funding on innovative performance will tend to be biased upward; 

intuitively, some of the estimated effect will be due to the entrepreneur’s potential, which makes it more likely 

that he will be venture-funded and that he will be successful in innovating” 
39 Inovação primeiro 
40 “the low VC activity in some countries might also be attributable to the absence of value creating innovative 

ideas rather than the lack of available funds.” 
41 “on average a dollar of venture capital appears to be three to four times more potent in stimulating innovation 

than a dollar of traditional corporate R&D.” 
42 “for some sectors €1 of private equity finance can be up to 9 times more effective in promoting innovation (as 

measured by the number of patents granted) than €1 of non-private equity finance.” 
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essas patentes. Segundo os autores, o número de citações por patente passa de 1,99 para 2,49 

após a entrada do fundo de PE/VC. 

Kortum e Lerner (2000) afirmam que apesar do capital fornecido via venture capital 

significar somente cerca de 3% dos recursos com pesquisa e desenvolvimento das empresas, 

ele é responsável por mais de 8% da inovação industrial entre 1983 e 1992. Portanto, os estudos 

demonstram que a indústria de capital de risco tem impacto confirmado em pelo menos dois 

aspectos: a quantidade e a qualidade das patentes registradas (DESSÍ; YIN, 2010). 

O relatório da Frontier Economics (2013) sobre o impacto do private equity no 

crescimento econômico da Europa enfatiza a ideia de que os fundos de Capital de Risco 

fomentam a inovação nas empresas investidas. Isso acontece não apenas pelo aporte de capital, 

mas também na ajuda fornecida pelas organizações gestores às empresas investidas. Dessa 

forma, a estratégia da empresa passa a ser mais focada no desenvolvimento de atividades 

inovadoras e, consequentemente, o produto/serviço inovador proveniente dessa atividade tem 

maior probabilidade de ser relevante à economia.  Da Rin e Penas (2007) corroboram com essa 

ideia ao afirmar que as organizações gestores de private equity atuam de forma veemente na 

tentativa de ‘forçar’ as empresas em portfolio para a escolha de atividades inovadoras. 

Ainda, mesmo considerando que o processo de seleção escolha as empresas mais 

inovadoras, o fato dos fundos de PE/VC proverem capital à essas empresas já demonstra um 

papel fundamental que essa indústria exerce no fomento à inovação (FRONTIER 

ECONOMICS, 2013). Outro fator mencionado pelo relatório é o ‘fator viral’ que a inovação 

pode causar em uma economia. Em outras palavras, um ambiente favorável à inovação, onde 

as pessoas e empresas inovam, tende a propagar o ‘espírito empreendedor’ mais rapidamente 

pela sociedade, ocasionando em cada vez mais inovações. 

Dessa forma, Peneder (2010) retrata que o fomento à indústria de capital de risco pode 

causar três principais impactos na inovação. Primeiro, essa modalidade apresenta uma 

importante função de financiamento das empresas que, porventura, apresentem dificuldade em 

obter capital nos meios mais tradicionais de financiamento devido à maior incerteza e à 

assimetria informacional. Segundo, como mencionado acima, é a função de seleção das 

melhores empresas que serão investidas. Portanto, “há evidências de que o venture capital tem 

sucesso em alocar recursos para as empresas inovadores e, assim, fomentando mudanças 



43 

 

estruturais e o desenvolvimento” (PENEDER, 2010, p. 19, tradução nossa)43. O relatório da 

Frontier Economics (2013) acrescenta à essa ideia ao afirmar que os fundos de PE/VC investem 

mais em empresas jovens que, segundo o estudo, tendem a ser mais inovadores se comparadas 

aos seus pares de características parecidas, porém mais maduras. Por último, é considerado a 

função de adição de valor à empresa investida, muito devido ao papel de gerenciamento, 

monitoramento e consultivo que a organização gestora exerce em conjunto com as empresas 

em seu portfólio. 

Dessí e Yin (2010) argumentam que há dois efeitos do capital de risco sobre a inovação. 

Um efeito direto que é ocasionado pelo aporte financeiro que a empresa investida recebe, dessa 

forma ela tem mais capacidade de concretizar os seus projetos inovadores. E um efeito indireto, 

isto é, o efeito resultante da seleção, onde as empresas escolhidas  tendem a ser as com 

melhores potenciais de inovação. 

  

 
43 “it offers evidence (...) that venture capital succeeds in allocating resources to innovative firms, thereby fostering 
structural change and development” 
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3. CAPITAL DE RISCO E INOVAÇÃO NO BRASIL 

3.1. Inovação no Brasil 

A importância da inovação e, consequentemente, do avanço tecnológico para o 

desenvolvimento da economia de um país é notória e amplamente tratada em diversos artigos 

e estudos. Essa questão tem ganhado cada vez mais força no ambiente econômico atual. Um 

ambiente onde o processo de globalização ocorre de forma acelerada, onde as novas tecnologias 

surgem e crescem exponencialmente. Portanto, considerando a trajetória do desenvolvimento 

da indústria tecnológica brasileira, com poucos incentivos à pesquisa, além da sua concentração 

nas universidades e o ambiente de extrema incerteza política e econômica que percorre no Brasil 

há muito tempo, o desenvolvimento da atividade inovadora no país ficou defasado e atrasado 

em relação à outros países (PÉRICO; REBELATTO, 2006). 

Segundo Périco e Rebelatto (2006) um dos principais fatores que levaram à esse 

contexto de desenvolvimento tecnológico no Brasil tem forte relação com a história e as 

políticas implementadas para esse desenvolvimento. A economia brasileira sempre esteve 

atrelada à produtos de baixo valor agregado, como commodities agrícolas. Assim, para que 

ocorresse um crescimento econômico sustentável havia a necessidade da produção de bens de 

consumo corrente, além de produtos considerados mais avançados (tecnológicos), que o Brasil 

não tinha capacidade de produção. Portanto, foi adotada uma estratégia que visou atrair grandes 

multinacionais que trouxeram consigo as tecnologias próprias de produção e os produtos 

considerados inovadores. De forma que, 

a indústria brasileira e o desenvolvimento tecnológico cresceram, portanto, em um 

ambiente institucional, marcado pelo fácil acesso à tecnologia externa, barateada por 

uma política cambial praticada exatamente para reduzir os custos de bens de capital, 

tecnologia e insumos industriais. Neste contexto, a dinâmica e competitividade da 

indústria nacional estiveram mais determinadas pelos mecanismos de proteção do que 

pelo impulso de inovação. A vantagem do inovador pioneiro era determinada pelo 

acesso à tecnologia produzida no exterior, não pela capacidade de gerar novas 

tecnologias (BUAINAIN; CARVALHO, 2002, apud PÉRICO; REBELLATO, 2006, p. 

77) 

 Assim, com essa estratégia, o Brasil não desenvolveu a capacidade própria de inovação. 

“O desenvolvimento tecnológico, oriundo de setores manufatureiros mais sofisticados e de 

maior valor agregado, permanecia nas mãos das empresas estrangeiras” (LEONEL, 2019, p. 4). 
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Périco e Rebelatto (2006) resumiram algumas das características mais relevantes do 

histórico de desenvolvimento tecnológico e industrial no Brasil. 

 

Schlemm (2007) aponta para três principais fatores como causas da baixa capacidade 

inovadora das empresas no Brasil: o contexto socioeconômico, a estrutura do mercado e o 

sistema nacional de inovação.  

 O primeiro fator está fortemente relacionado ao nível de desenvolvimento econômico 

do país e as altas taxas de desemprego. Segundo o autor, nesse contexto, o empreendedorismo 

que tende a surgir é o chamado ‘empreendedorismo por necessidade’, isto é, o 

empreendedorismo sem o compromisso com a atividade inovadora, que surge exclusivamente 

como uma saída para obter renda. De acordo com o GEM – Global Entrepreneuship Monitor 

(2018), a taxa de empreendedores por necessidade saiu de 29% em 2014 para 42% em 2016. 

Ainda segundo Schlemm (2007), esse tipo de negócio segue a trajetória “investimento – 

produção – inovação” e, não a de “inovação – investimento – produção” que é mais comum em 

incubadoras tecnológicas ou em parcerias entre universidades e empresas. Por esse motivo, 

Schlemm (2007) afirma que esse perfil de empreendedor encontra maior dificuldade em ser 

inovador. 

 O segundo fator aborda o fato das inovações que surgem no ambiente brasileiro não 

serem inovações radicais, que visam um crescimento global. Segundo Schlemm (2007), os 

empreendimentos que nascem no ambiente brasileiro produzem para o mercado interno e 

competem exclusivamente pelo fator ‘preço’, não buscando sustentação na qualidade do 

produto/serviço.  

Tabela 2 - Características do desenvolvimento tecnológico e industrial no Brasil 

Fonte: Périco e Rebellato (2006, p. 77) 
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Por último, o terceiro fator é o incipiente sistema de nacional de inovação, que se 

encontrava em um estágio inicial de desenvolvimento, não promovendo de forma eficaz um 

ambiente voltado à inovação no Brasil. 

 Um sistema de inovação pode ser definido como “todos os importantes fatores 

econômicos, sociais, políticos, organizacionais e institucionais, entre outros, que influenciam o 

desenvolvimento, difusão e uso de inovações” (EDQUIST, 2005, p.182 apud SOARES et al., 

2016, p. 713). Portanto, é de extrema importância um ambiente que favoreça a interação entre 

três principais esferas institucionais: universidade, governo e indústria. O que não é uma 

característica do desenvolvimento tecnológico no Brasil, já que “a falta de coordenação entre o 

governo, empresas e universidades tem sido, historicamente, uma das principais características 

do sistema de inovação brasileiro” (SOARES et al., 2016, p. 719). Para sustentação desse 

ambiente, o que os autores acima destacam como ‘elementos reguladores de mediação’, foram 

fundamentais três marcos legais: a Lei da Inovação Tecnológica, a Lei de Informática e a Lei 

do Bem. Esses elementos representaram um avanço no ambiente brasileiro em relação ao 

fomento da inovação nas atividades da academia e à proteção da propriedade intelectual, porém 

não é objetivo desse trabalho entrar em detalhes acerca desses marcos legais. 

 Portanto, todo esse contexto socioeconômico ocasionou em problemas na produção de 

inovação no ambiente brasileiro. De Negri (2018) explicitou como as empresas no Brasil tem 

pouca participação nos investimentos em P&D do Brasil, sendo responsáveis por menos da 

metade desse tipo de investimento, enquanto em países mais desenvolvidos essa relação 

representa quase 70%.44 

O investimento de empresas em inovação é especialmente significativo, uma vez que o 

conceito de inovação implica na criação de um novo produto ou de um processo que irá para o 

mercado. Portanto, “o agente econômico responsável por realizar a inovação é a empresa, e não 

um indivíduo ou uma instituição de pesquisa” (DE NEGRI, 2018, p. 22). Dessa forma, os 

autores afirmam que o investimento empresarial em P&D no Brasil não tiveram um crescimento 

sustentável nos últimos anos e que, relativamente, esse índice se manteve estável. Como pode 

ser observado na figura abaixo, esse percentual no Brasil se equivale à países como Espanha e 

Portugal, mas ainda é muito abaixo do nível dos Estados Unidos e Alemanha. 

 
44 Dados oriundos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, para o Brasil, 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). 
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O Global Innovation Index45, publicado pela Universidade Cornell, busca criar um 

padrão global para mensurar as atividades inovadoras no mundo. Para isso, leva em conta mais 

de 80 indicadores relacionados à produção de inovação e ao contexto econômico dos países e 

define uma pontuação de 0-100. Em 2011 o Brasil tinha a pontuação de 37.8, diminuindo para 

33.8 em 2019, o que deixa o país na 66ª posição, atrás de países como Costa Rica, Armênia e 

Mongólia (CORNELL UNIVERSITY, 2019). Um dos competentes que compõem essa 

pontuação é referente aos outputs46 das invenções e inovações, isto é, a criação, impacto e 

difusão do conhecimento criado. Nesse aspecto o Brasil se encontra apenas em 114º lugar do 

mundo.  

Outro indicador que reflete bem o status de desenvolvimento tecnológico de um país é 

a taxa de exportação de produtos intensivos em tecnologia em relação ao total de exportações 

do país. Na figura a seguir pode ser observado o desempenho do Brasil nos últimos anos47. “O 

desenvolvimento, a produção e a exportação desses produtos – entre os quais estão 

computadores, eletrônicos, produtos farmacêuticos, aparelhos de comunicação e aviões – é 

muito dependente da inovação” (DE NEGRI, 2018, p. 28). 

 
45 Índice Global de Inovação 
46 Saídas 
47 Dados oriundos do Banco Mundial – World Development Indicators 

Figura 5 - Investimento empresarial em Pesquisa e Desenvolvimento como proporção do Produto Interno Bruto (%) em 
países selecionados. 

Fonte: De Negri, 2018, p. 23 
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Todos esses indicadores supracitados fornecem um panorama geral do desenvolvimento 

da inovação no Brasil. Pode-se observar que o país está em uma posição parecida com alguns 

países europeus como Espanha e Portugal. Porém, é notória a baixa evolução de alguns desses 

indicadores nos últimos anos, o que evidencia a necessidade de uma melhoria em diversos 

fatores que englobam questões institucionais, legais, regulatórias etc., de forma a criar um 

ambiente que seja mais propício à inovação.  

A seguir serão apresentado aspectos gerais em relação à origem e evolução da indústria 

do capital de risco no Brasil. 

3.2. Características Gerais da Indústria de PE/VC no Brasil 

A indústria de Capital de Risco teve origem nos Estados Unidos e a sua difusão para os 

outros países do mundo ocorreu pela transferência do modelo estadunidense com as devidas 

adaptações as idiossincrasias de cada mercado. E no Brasil não foi diferente. 

O setor de PE/VC no Brasil começou a ser desenvolvida na década de 1970 através da 

aquisição de ações de empresas com alto potencial de crescimento tanto pela iniciativa privada 

quanto pública (LEONEL, 2019). Esse início foi fortemente impulsionado por ações 

governamentais como, por exemplo, a participação do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social) através do lançamento, em 1974, de três subsidiárias para 

realização de investimentos temporários em empresas. Mais tarde, em 1982, essas três 

subsidiárias viriam a ser unificadas ocasionando na criação do BNDESPAR (BNDES 

Participações S.A.) que “seguia a política de participação minoritária no capital das empresas, 

Figura 6 - Exportações de alta tecnologia como percentual do total de exportações 

Fonte: De Negri, 2018, p. 29 
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temporalidade do investimento e incentivo à captação de recursos no mercado” (LEONEL, 

2019, p. 4).  

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) também teve sua participação no 

desenvolvimento inicial desse setor. Em 1976 lançou o programa ADTEN (Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional) que realizava investimentos em empresas 

através da compra de ações, debêntures etc. Já em relação à participação do setor privado, a 

CRP (Companhia Riograndense de Participações) foi uma das organizações gestoras pioneiras. 

Criada em 1981, a CRP tinha o objetivo de fortalecer o empreendedorismo no sul do país. 

Porém, foi apenas a partir da década de 1990 que o setor de capital de risco conseguiu se 

consolidar, isso após uma série de reformas realizadas pelo Governo Federal. 

Van der Linden (2010) e Périco e Rebelatto (2006) apontaram para diversos fatores que 

marcaram a indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil. Entre eles a instabilidade 

histórica da economia brasileira, as taxas de juros extremamente elevadas em títulos 

governamentais com baixo risco que levam os investidores a possuírem a tendência em manter 

o seu capital aplicado em títulos de renda fixa e obtendo um retorno elevado, principalmente 

quando comparados com os retornos obtidos em países mais desenvolvidos, a impossibilidade 

de planejar a longo prazo, a ausência de mercados de capitais para empresas maduras em 

crescimento, que dificulta o desinvestimento por parte da organização gestora, a falta de um 

ambiente legal, regulatório e institucional que seja favorável e atraia capital para os fundos de 

investimento etc. 

Ribeiro e Carvalho (2008) apontaram que a indústria de capital de risco no Brasil é 

muito limitada por fatores institucionais locais. Entre diversos fatores, destacam-se o “custo de 

oportunidade, a informalidades dos negócios, a cultura empreendedora, o mercado de ações, a 

prática da governança corporativa, a efetividade do sistema legal e a aplicação da lei” 

(RIBEIRO; CARVALHO, 2008, p. 3, tradução nossa)48. Assim, investidores e fundos de 

PE/VC que procuram investir em empresas no Brasil encontram dificuldade na obtenção de 

segurança de execução dos seus contratos junto às empresas investidas. O desenvolvimento do 

mercado de ações é especialmente importante pois ele é a principal forma de desinvestimento, 

já que é a estratégia de saída que apresenta o maior potencial de lucratividade. Esse fator tem 

se fortalecido nos últimos anos. 

 
48 "opportunity costs, business informality, entrepreneurial culture, the stock market, corporate governance 
traditions, legal syste m efficiency and rights enforcement" 
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A alternativa de IPO passa a ser cada dia mais viável ao considerar o ambiente 

macroeconômico positivo, queda dos juros e aumento significativo de crédito. O grande 

desafio é dar liquidez a IPOs de pequenas e médias empresas, apesar de existir segmento 

especialmente destinado a este objetivo na Bolsa de Valores (o Bovespa Mais). A partir 

disso, o mercado de ações e, principalmente, de IPOs torna-se mais robusto e apresenta 

uma alternativa promissora de liquidez para investimentos de PE/VC (RAMALHO et 

al., 2011a, p. 402) 

 O relatório elaborado pela ABVCAP49 e KPMG (2019) fornece uma visão geral dos 

investimentos em Private Equity e Venture Capital no Brasil durante o período de 2011 a 2018. 

Na figura abaixo é possível observar a evolução do capital comprometido em investimentos de 

PE/VC.  

  

Leonel (2019) analisou os investimentos feitos por 13 organizações gestoras de VC 

diferentes entre 1999 e 2013. Seus resultados demonstraram que esses investimentos tenderam 

a estar mais direcionados às empresas que, apesar de serem empresas inovadoras, atuam, 

prioritariamente, em setores mais consolidados como o de serviço de comércio eletrônico. Além 

disso, também investem em empresas que “importam” algum modelo de negócio que já 

apresentou resultado positivo em algum outro país. Esse resultado é condizente com os dados 

da pesquisa da ABVCAP e KPMG (2019) que mostra que, em 2018, o capital comprometido 

em empresas na modalidade de Private Equity chega a 153,7 bilhões de reais, enquanto em 

Venture Capital apenas 16,6 bilhões de reais. Além disso, considerando o capital levantado 

(fundraising) pelas organizações gestoras na modalidade de Private Equity, em 2018, chega à 

 
49 Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 

Figura 7 -  Capital Comprometido em investimentos de PE/VC no Brasil 

Fonte: ABVCAP e KMPG, 2019, p. 6 
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12,7 bilhões de reais contra 900 milhões do Venture Capital, isso é, 93,4% do capital levantado 

para fundos de investimento de capital de risco no Brasil em 2018 foram destinados para a 

modalidade de investimento de Private Equity. Isso ocorre porque o investimento em PE são 

“investimentos maiores, em empresas já consolidadas, geram rentabilidades substancialmente 

superiores, com possibilidade de realização em menor prazo e riscos mais limitados” (PÉRICO; 

REBELATTO, 2006, p. 84). Os fundos de equity, por sua natureza, são destinados às empresas 

mais consolidadas e nem sempre significam investimento empresas que realizarão grandes 

inovações e empreendimentos tecnológicos.  

Esses resultados mostram que como os investimentos de capital de risco no Brasil ainda 

podem ser considerados “conservadores” já que fundos de venture, em sua maioria, tem perfil 

de risco, duração e porte mais adequados à investimentos de caráter inovador (PÉRICO; 

REBELATTO, 2006). 

Apesar do crescimento nos valores absolutos de capital comprometido em fundos de 

capital de risco, o relatório da ABVCAP e KMPG (2019) mostra que o percentual de 

investimento em relação ao PIB50 do Brasil tem diminuído nos últimos anos. Passando de 0,37% 

em 2013 para 0,20% em 2018. Na imagem abaixo é possível observar esses dados e, ainda, 

comparar com outros países como Reino Unido e Estados Unidos. Nesses países o nível de 

investimento em relação ao PIB nacional é bem maior, podendo chegar a até 2%. 

 
50 Produto Interno Bruto 

Figura 8 – Investimentos de PE/VC como percentual do PIB 

Fonte: ABVCAP e KPMG, 2019, p. 20 
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3.3. Ambiente Regulatório 

A forma de estruturação dos veículos de investimentos é de extrema importância. 

Segundo Ramalho et al. (2011a) essas estruturas devem garantir segurança jurídica ao contrato 

entre a organização gestora e a empresa investida e garantir a eficiência nas questões financeira-

tributárias. 

Nos Estados Unidos, a estrutura legal mais comum é a de Limited Partneship, onde 

atuam o gestor (General Partner) e os investidores (Limited Partners). No Brasil, essa estrutura, 

apesar de não estar prevista na legislação brasileira, também é muito comum, porém a grande 

evolução veio através da criação dos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes 

(FMIEE) na Instrução CVM 209/94 e dos Fundos de Investimento em Participações (FIP) na 

Instrução CVM 391/2003. Além da promulgação da Lei nº 11.312/2006 que zerou a alíquota 

de imposto de renda sobre os ganhos dos investidores nessas duas estruturas. Assim, foi possível 

criar um ambiente regulatório mais favorável à expansão do Capital de Risco, garantindo maior 

proteção aos investidores. Esses avanços foram fundamentais, uma vez que 

reformas regulatórias e políticas públicas tem grande influência na captação de recursos 

para veículos de PE/VC, sobretudo em relação às empresas de Venture Capital (VC). A 

melhoria das condições de atratividade para a constituição de novas empresas e novos 

modelos de negócios, incluindo a adoção de novas tecnologias, torna-se ainda mais 

necessário adotar regulamentação e políticas públicas que favoreçam o 

desenvolvimento da indústria de PE/VC (RAMALHO et al., 2011a, p. 143) 

Segundo Ramalho et al., (2011a) e Meirelles et al., (2008) as principais vantagens 

obtidas com a criação desses fundos incluem: a possibilidade de receber capital estrangeiro sem 

que sejam de capital aberto, tributação diferente para os cotistas, duração limitada, processo de 

liquidação financeira simplificado entre outros. Ainda, se comparado com as estruturas de 

holding, houve redução significativa dos impostos e do impacto fiscal como um todo sobre os 

investimentos. Ainda segundo os autores, a principal desvantagem é a obrigatoriedade de uma 

maior transparência na gestão e na divulgação dos resultados, o que pode ser considerado 

indesejável pelo gestor. 

Os FIPs, estabelecidos em 2003, representaram um avanço em relação às diretrizes dos 

FMIEE. Esses fundos removeram a limitação de tamanho das companhias investidas e 

possibilitou que elas fossem de capital aberto, impôs modelo de governança para o fundo, 

composto por conselho consultivo e comitês de análise (RAMALHO, 2011a) e, principalmente, 
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forneceram “liberdade contratual entre as partes (gestores e cotistas) e o registro automático do 

fundo na CVM conferem inegável flexibilidade aos FIPs” (MEIRELLES et al., 2008, p. 17). 

O Segundo Censo de Private Equity e Venture Capital (RAMALHO et al., 2011a), 

realizado em 2011, é o principal trabalho que mostra a evolução e o status da indústria de 

Capital de Risco no Brasil. Na tabela abaixo é possível observar a evolução do capital 

investimento nos diversos tipos de estruturas legais dos veículos de investimentos. Como pode 

ser observado, a estrutura mais frequente era a de veículos regidos pela CVM e, em segundo 

lugar, as Limited Partnerships que, apesar disso, possuem o maior capital comprometido 

chagando a US$ 13,41 bilhões.  

 

3.4. Ambiente Institucional e a Atuação do Setor Público 

Ramalho et al. (2011a) divide os agentes do ecossistema de PE/VC no Brasil em 3 

grandes grupos: Prestadores de Serviço, Entidades de Representação, de Apoio e Fomento Não-

Governamentais e Instituições de Apoio e Fomento Governamentais. 

No grupo ‘Entidades de Representação, de Apoio e Fomento Não-Governamentais’ 

estão presentes instituições como a ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e 

Venture Capital), originalmente denominada Associação Brasileira de Capital de Risco. Criada 

em 2000, ela tem papel importante nas questões relacionadas à criação e aprimoramento de 

normas e regulamentos do setor de capital de risco. Segundo Ramalho et al. (2011a, p. 79), a 

instituição tem a função de “representar os interesses das organizações gestoras do “capital 

empreendedor” no Brasil. É voltada ao estímulo, desenvolvimento e propagação de 

Tabela 3- Estrutura Legal dos Veículos de Investimento no Brasil 

Fonte: Ramalho et al., 2011a, p.134 
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investimentos de longo prazo no setor real da economia Brasileira”. Dessa forma, busca 

fomentar a indústria de PE/VC através da criação de um ambiente mais favorável aos 

investidores, garantindo segurança. Além disso, também possui o papel de coleta, 

processamento e difusão de conhecimento, dados, estudos etc. acerca do setor de Capital de 

Risco no Brasil. Kortum e Lerner (2000) enfatizam como é necessário a existência e 

fortalecimento de organizações e instituições de apoio, sejam governamentais ou não, para o 

melhor funcionamento do setor de PE/VC.  

Já no setor público duas instituições possuem maior destaque: a FINEP51 e o BNDES. 

Ambas tiveram papel importante no início do desenvolvimento do setor de Capital de Risco no 

Brasil e, até hoje, são fundamentais no direcionamento de capital para empresas emergentes 

através de fundos de investimento. Ramalho (2010) e Meirelles et al. (2002) destacam que é 

evidente o efeito positivo que as políticas públicas de fomento ao Capital de Risco tiveram no 

desenvolvimento desse setor, “seja mediante alocação de recursos públicos, seja por meio de 

iniciativas destinadas a promover maior aproximação entre essas empresas e investidores 

potenciais” (MEIRELLES et al., 2002, p. 18). 

Ramalho et al. (2011a) argumenta que o governo Brasileiro tem adotado políticas 

públicas para impulsionar o setor de PE/VC. Segundo os autores, essas políticas ajudam a 

impulsionar o empreendedorismo e a inovação tecnológica no país, o que vai ao encontro com 

o plano de atuação do governo de concentração nas empresas emergentes, startups e negócios 

em estágio inicial. Portanto, 

a construção de um circuito virtuoso para utilização do capital de risco no fomento ao 

desenvolvimento tecnológico, associado à inovação e ao empreendedorismo, é uma 

iniciativa de longo prazo, cabendo o reconhecimento de que as iniciativas públicas 

voltadas a esse fim têm grande importância (SILVA; BIAGINI, 2015, p. 109) 

A FINEP lançou em maio de 2001 o Programa INOVAR, “que tem por objetivo 

promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas de base tecnológica brasileiras, 

por meio da criação de instrumentos para o seu financiamento, especialmente o capital de risco” 

(MEIRELLES et al., 2002, p.18). Esse projeto foi um marco importante no desenvolvimento 

do setor pois, não apenas buscou levantar capital para investir em empresas emergentes, mas 

 
51 FINEP – empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação que tem como missão: 

“Promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia 
e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas”. 
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também buscou auxiliar na ligação entre investidores e gestores de fundos, além de implementar 

melhores práticas em administração de fundos e projetos.  

Atualmente, o Programa INOVAR possui 25 fundos em operação e 8 fundos já 

encerrados, com aproximadamente R$ 656 milhões em capital comprometido.52 Desses fundos, 

44% são destinados ao segmento de seed capital, 32% de venture capital e 24% de private 

equity. 

Dentre as empresas investidas, cerca de 58% são consideradas micro ou pequenas 

empresas e apenas 6% são destinadas às grandes empresas. Esses dados mostram como a 

carteira de fundos do programa INOVAR está mais direcionada à empresas emergentes e em 

fundos de seed capital e venture capital. 

O BNDES também teve papel muito importante no fomento ao crescimento da indústria 

de capital de risco no Brasil. Silva e Biagini (2015) argumentaram que esse papel foi 

especialmente fundamental para empresas em estágio inicial de desenvolvimento, ou seja, 

através de fundos de venture capital. Essas empresas acabam sendo preteridas por fundos 

privados pelo maior risco e incerteza atrelados à elas. 

Silva e Biagini (2015) e Leonel (2019) destacam o fundo Criatec que nasceu a partir de 

uma iniciativa do BNDES. Esse fundo é dedicado exclusivamente à empresas de capital 

semente, com perfil inovador e que projetem um elevado retorno.53 Entre os setores das 

empresas investidas estão o de biotecnologia, robótica, nanotecnologia, microeletrônica etc. 

Todos apresentam um caráter inovador e, ainda, “os fundos do Criatec parecem mais propensos 

a investir em tecnologias mais inovadoras empreendidas por negócios ainda insipientes”. 

(LEONEL, 2019, p. 15). 

Atualmente, os fundos Criatec 3, Criatec e FIMA possuem mais de R$ 485 milhões sob gestão 

e com um crescimento de 46% ao ano desde 2008.54 Segundo Silva e Biagini (2015, p. 127) a 

atuação do BNDES serve para: “preencher a lacuna de mercado de recursos da iniciativa 

privada para fundos de capital semente, (...) e conciliar o estímulo ao desenvolvimento 

tecnológico do país, fomentando (...) empresas nascentes nacionais inovadoras”. 

 
52 Disponível em :< http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/investimento-

indireto>. Acesso em: 24 de novembro de 2019 
53 Disponível em: <http://www.fundocriatec.com.br/pt-BR/quem-somos>. Acesso em: 24 de novembro de 2019 
54 Disponível em: < https://www.inseed.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 25 de novembro de 2019 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/investimento-indireto
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/investimento-indireto
http://www.fundocriatec.com.br/pt-BR/quem-somos
https://www.inseed.com.br/quem-somos/


56 

 

O setor público como gestor direto de PE/VC ainda não possui capital quantitativamente 

significativo (RAMALHO et al., 2011a). Porém, a sua atuação em fundos específicos de 

venture capital e seed capital e, especialmente, na criação de um ambiente mais propício à 

inovação e que dê segurança aos investidores é fundamental para o desenvolvimento desse setor 

e, consequentemente, de empresas de base tecnológica. 
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CONCLUSÃO 

É essencial a criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da inovação. 

Isso levaria ao surgimento e crescimento de diversas empresas de base tecnológica, o que 

representa um dos principais pilares para o crescimento econômico sustentável e longo prazo 

de um país. Isso fica evidente através dos dados de investimento em Pesquisa & 

Desenvolvimento em países mais desenvolvidos e também das exportações de produtos com 

alta tecnologia. 

O desenvolvimento de um bom sistema nacional de inovação passa, principalmente, 

pela criação de um ambiente que favoreça o desempenho desse tipo de atividade no setor 

empresarial. Isso porque as empresas representam o principal ator no desenvolvimento e 

fomento à inovação, uma vez que buscam maiores lucros com a melhoria de produtividade e 

ou a criação de novos produtos. 

No Brasil, o desenvolvimento tecnológico sofreu atrasos, muito devido às políticas 

adotadas de atração de multinacionais que trouxeram suas próprias tecnologias. Dessa forma, o 

desenvolvimento de um ecossistema gerador de inovação, com participação de universidades, 

centros de pesquisa em conjunto com as empresas, não ocorreu. Além disso, fatores como a 

predominância do empreendedorismo por necessidade e o baixo investimento das empresas 

atividades de P&D também atrasaram o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

As características que definem a atividade inovadora proporcionam algumas 

dificuldades para o seu desenvolvimento. Projetos inovadores envolvem incerteza e maior risco 

em seu desenvolvimento, o que dificulta o seu financiamento através de fontes mais 

convencionais. Por isso, muitas empresas consideram a falta de fontes adequadas de 

financiamento um dos principais empecilhos para a realização das atividades inovadoras. 

O Private Equity e Venture Capital representa uma modalidade de investimento que 

pode suprir essa carência já que é mais condizente com as características da atividade 

inovadora, com retornos no longo prazo, maiores riscos e incertezas, mas com potencial de 

retorno elevado. 

Diante disso, o trabalho conclui que o setor de PE/VC beneficia o desenvolvimento 

tecnológico nas empresas brasileiras de duas maneiras. Primeiro, através do apoio gerencial, de 

estratégia, da adição de práticas de governança nas empresas investidas, que é de especial 

importância em um país como o Brasil, onde a educação executiva e de práticas de gestão não 
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são disseminadas. Segundo, através da alocação dos escassos recursos para os 

empreendimentos mais promissores. A etapa de seleção dos investimentos, realizada por 

pessoas com conhecimento e experiência em negócios, direciona o capital para as empresas 

com maior potencial de inovação, e esse movimento já representa um avanço na qualidade da 

alocação de capital no Brasil. 

O setor de Capital de Risco no Brasil ainda está incipiente e carece de maiores 

investimentos, principalmente na comparação com outros países mais desenvolvidos. Além 

disso, os investimentos para empresas em estágio inicial e que tenham produtos/serviços com 

caráter mais inovador ainda representam uma parcela muito pequena do total de capital 

comprometido nos fundos de PE/VC, isto é, a maior parte do capital é destinado às empresas 

mais consolidadas, com trajetória mais definida e riscos menores. 

Nesse contexto, o setor público ainda atua de forma fundamental, através do BNDES e 

da FINEP, para o direcionamento dos investimentos aos fundos de venture, que irão financiar 

esses tipos de empresas supracitados e fortalecer o desenvolvimento tecnológico no Brasil. 

O cenário econômico de taxas de juros mais baixas favorece o crescimento do setor de 

PE/VC. As aplicações em renda fixa terão retornos menores e irá fazer com que investidores 

busquem outros tipos de investimento que possibilitem retornos mais elevados, mesmo com 

riscos maiores.  

Destacam-se as evoluções que já ocorrem nos ambientes regulatório, fiscal e 

institucional desde o início da atividade de Private Equity e Venture Capital no Brasil, o que 

fortalece e incentiva o investimento nesse setor. Além disso, o desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro favorece o desinvestimento via IPO, o que é visto de forma positiva pelas 

organizações gestoras e investidores. 
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