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Resumo

O objetivo desta pesquisa é estudar o comportamento dos fundos de investimento da
modalidade Private Equity e Venture Capital, que são conhecidos no Brasil como
Fundos de Investimento em Participações (FIPs). São investimentos de maior risco,
pois, na maioria dos casos, investem em uma ideia ou empresa nascente, para tentar
recuperar o investimento anos depois sob a forma de desinvestimentos das
participações nas empresas investidas. Por se tratar de um investimento de grande
risco, a CVM exige que apenas investidores qualificados possam atuar. Observam-se
peculiaridades entre o comportamento destes fundos no Brasil quando comparados
com fundos internacionais. Todos estes fatores são abordados, assim como a maneira
que reagiram, e reagem, a crise econômica iniciada em 2013.
Palavras-Chave: FIPs, Private Equity, Venture Capital, Longo Prazo, Investimento
de Risco.

Abstract

The objective of this research is to study the behavior of Private Equity and Venture
Capital investment funds, known in Brazil as Fundos de Investimento em Participações
(FIPs). They are investments of greater risk, as they are investing, in most cases, in
ideas or new business, only to try to recover the investment years later, under the form
of divestment in the shareholding of the invested companies. As it is an Investment of
great risk, the CVM requires that only qualified investors may partake on it. Little
differences are observed when comparing the Brazilian funds with the international
funds. All these factors are addressed, as the way they reacted, and are reacting, to
the economic crisis started on 2013.
Keywords: FIPs, Private Equity, Venture Capital, Long term, Risky Investment.
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CAPÍTULO 1: FUNDOS DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL, DEFINIÇÃO
E HISTÓRIA
Ao final de 2018, por dados da ANBIMA1, existiam aproximadamente R$5
trilhões em fundos de investimento no Brasil, onde pouco mais de R$249 bilhões são
referentes a fundos de Venture Capital e Private Equity, conhecidos no Brasil por FIPs,
Fundos de Investimento em Participações. Mercados de Fundos em modalidades de
Venture Capital e Private Equity são investimentos que possuem por objetivo
participar ativamente do financiamento e desenvolvimento de empresas nascentes
que possuam alto potencial de crescimento e rentabilidade. O investidor,
necessariamente um investidor institucional2, segundo as normas da CVM, entra em
um FIP, que por sua vez compra participação no capital da empresa alvo e ganha
poder de tomada de decisões (como metas, estratégias competitivas, contratação de
pessoal, definição de processos administrativos, etc.). A partir daí passa a utilizar sua
experiência para guiar a empresa aos resultados desejados. A presença de um gestor
não apenas aporta capital, mas traz também aumentos em credibilidade, canais de
crédito e novas possibilidades (SILVA, 2010). O investidor, assumindo o papel de
gestor, traz para o empreendimento seus relacionamentos com grandes empresas,
abrindo novos canais de crescimento e desenvolvimento.
Após um prazo longo estipulado, o investidor vende sua participação acionária
por um valor bem mais elevado, pois agora a empresa está estruturada, é uma fonte
de retornos com melhor previsibilidade. O Agente abre mão de consumo imediato para
obter, no futuro, um retorno que traga maior utilidade do que a da perda marginal,
como é dito na teoria de consumo intertemporal. Como o investidor só recupera o
capital investido no longo prazo (pois depende da maturação da empresa), é um
investimento de muito baixa liquidez, e que nem sempre traz retornos positivos. Essa
baixa liquidez, no entanto, age em prol de um ganho para a empresa, pois caso um
investidor necessite sair do fundo, ele não tem a opção de resgatar as ações
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imediatamente, só poderá vendê-las para um outro investidor interessado, que terá
que ser encontrado no mercado, não causando impactos na empresa, pois apenas
muda-se o gestor (SILVA, 2010).
O investidor assume o risco de baixa liquidez, podendo apenas resgatar sua
participação no tempo estipulado, porém os gestores possuem um grau de liberdade
maior em relação ao tempo para tomada de decisões. Caso o mercado se aqueça por
um choque não previsto, o gestor pode acelerar os processos para que o projeto tenha
uma saída antecipada. O mesmo vale para caso o mercado entre em recessão por
um fator externo ou a janela da saída se mostre prejudicada (um exemplo seria um
grande movimento do líder do segmento, ou mudanças em legislação), assim o gestor
pode propor aos investidores, alterar o cronograma para o processo de IPO ou alguma
outra grande decisão da empresa. Entretanto, esta decisão não é única do gestor,
pois é necessário um alinhamento e transparência entre os stakeholders para que se
decida o melhor. Este fenômeno recebe o nome de quick-flip e os fundos que passam
por esta alteração de cronograma ou possuem uma previsão de IPO de curto prazo
são chamados quick-flippers. A literatura sobre o tema não tem um consenso sobre o
tempo para classificar estes fundos, pois certos autores como Cao (2011, apud
FERREIRA,

2017)

definem

quick-flippers

como

fundos

que

realizam

o

desinvestimento em períodos inferiores à 12 meses desde o investimento, porém
ainda auferindo lucros. Outros autores, como os utilizados para os relatórios do
Instituto Insper e da ABVCAP (INSPER, 2018) definem o período de um quick-flipper
em 3 anos de tempo total até o desinvestimento. Esta classificação é relevante para
o estudo de fundos PE/VC no Brasil, como será abordado posteriormente, pois a
porcentagem de fundos quick-flipper no Brasil é mais do que o dobro da média
internacional (INSPER, 2018).
O caso de alterações de cronograma foi analisado, para o mercado brasileiro,
pelo Instituto Insper (2017). De acordo com os resultados empíricos por eles obtidos,
fundos de PE/VC no Brasil possuem a tendência de um aumento de 5 vezes no
número de saídas em cenários onde a economia está aquecida frente a cenários
recessivos. Logo, se mostra imprescindível uma análise estruturada de ciclos
econômicos e conjunturais para prever as janelas de oportunidade. Posteriormente,
será abordado novamente o assunto das saídas dos fundos e sua relação com o
cenário econômico.
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O rendimento desta modalidade é consideravelmente mais alto, como mostram
Harris, Jenkinson e Kaplan (2014) em um estudo quantitativo. Desde meados da
década de 1980, os fundos americanos de PE/VC possuem valorização, durante a
vida do fundo, cerca de 20% a 27% maior do que o S&P 500 da
e com crescimento anual de mais de 3%3 (HARRIS; JENKINSON; KAPLAN, 2014).
Um exemplo é dado por Ljungqvist e Richardson4 (2003 apud Lopes e Furtado, 2006),
onde os fundos americanos de PE/VC tiveram, durante o período de 1981 a 1993,
taxa de retorno de 19,8% ao ano livre de despesas e taxas administrativas, enquanto
o retorno da S&P 500 no mesmo período foi de 14,7% ao ano. No Brasil, durante o
ano de 2018, segundo dados da FENAE, os FIPs tiveram acréscimo de 13,54% frente
aos 7,98% alcançados pelos fundos de renda fixa (mais da metade dos ativos
investidos no Brasil são dessa modalidade). Devido à escassez de dados estatísticos
sobre rentabilidade da modalidade de investimentos nos FIPs, fica impossibilitada a
reprodução do estudo de Ljungqvist e Richardson para a economia brasileira em um
período tão extenso, mas é possível esboçar interpretações para o Brasil com os
dados disponíveis.

1.1 ANÁLISE HISTÓRICA DE FUNDOS PE/VC NO EXTERIOR
Historicamente, esse tipo de investimento existe há séculos, como nas
navegações5, mas apenas no século XX foi formalizado e nomeado. Originalmente,
existia apenas esse investimento em participação que tinha uma nomenclatura
diferente, dependendo do local e momento a ser utilizado, como Private Equity,
Venture Capital e Buyout, todos como sinônimos. Posteriormente, houve uma melhor
classificação e os nomes convergiram para a nomenclatura atual. Um dos fatores que
contribuiu para o avanço dos fundos de PE/VC foi a alta carga tributária aplicada pelo
New Deal

dificultava a abertura de novas empresas
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com ideias mais arriscadas. Após a segunda guerra mundial, foi fundada nos EUA a
ARD (American Research and Development Corporation), sendo uma das primeiras
companhias focadas em administração de fundos de PE/VC, desde que voltados para
inovação em tecnologia. A ARD era financiada com isenções sobre emissões de seus
títulos na bolsa, conseguindo levantar 3,5 milhões de dólares (FGV, 2011). Existiam
também veículos de investimento em PE/VC financiado pelas grandes famílias
americanas, como a Venrock (Nome oriundo da mistura entre Venture Capital e
Rockfeller), além da Rockfeller Brothers Company, que investiram em marcas, hoje
de sucesso, como a Apple, Intel e Netscape. Esta tendência fez com que os EUA
voltassem seus olhos para as pequenas empresas e como elas poderiam ajudar a
economia do país, instituindo então o SBA (Small Business Act) que fornecia, a juros
baixos, financiamento de quatro vezes o valor investido na empresa pelo capital
próprio. Em 1962, já haviam 585 pequenas empresas utilizando este financiamento e
operando na indústria (Bygrave and Timmons, 1992, apud FGV, 2011). As décadas
de 1980 e 1990 foram marcadas pelos grandes investimentos de computação e
internet, pelo começo de grandes empresas através de fundos de PE/VC, como a
Netscape que teve uma das maiores aberturas de IPO da histórias dos EUA, indo de
US$12 por ação pra US$48 no mesmo dia, e depois para US$140 em três meses
(FGV, 2011).

1.2 CONDIÇÕES PARA OS FUNDOS
Este tipo de investimento tende a ser muito ligado à conjuntura econômica do
país e das expectativas de longo prazo. Espera-se que um país saindo de uma crise
venha a ter aumento em investimentos de PE/VC pois são de longo prazo e maior
rentabilidade, não sendo indexados por taxa de juros, dependendo do desempenho
da empresa e da recepção do mercado que, saindo de uma crise, é otimista. Também
dependem do ambiente de sustentabilidade para uma empresa recém-criada, pois em
um país com alta taxa de falência para novos empreendimentos e muitas barreiras à
entrada, há baixo incentivo para investimentos desta categoria. Gompers et al (2008)
mostram, através de um estudo econométrico, que investidores experientes de PE/VC
reagem rapidamente aumentando investimentos em resposta a sinais de melhora no
mercado de ações (public equity market), enquanto essa reação é mais lenta para
investidores menos experientes. Com estas características, os fundos de PE/VC são
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modalidades de investimento de alto risco, pois, por mais rigorosos que sejam os
critérios de seleção adotados pelos fundos, a probabilidade de sucesso é pequena. A
modalidade de investimentos é marcada por uma baixa liquidez, onde o investimento
só pode ser resgatado em prazos muito longos, comumente 7 a 10 anos. Em um
horizonte de longo prazo, existe uma maior probabilidade do surgimento de
problemas, como mudanças de pessoal do gerenciamento do investimento, mudanças
no comportamento do mercado (como produto/serviço se tornando obsoleto),
dificuldades de arrecadação na abertura do IPO, etc. De acordo com Carvalho,
Furtado e Ribeiro (2006), fundos de PE/VC possuem dois stakeholders, além dos dois
mais comumente mencionados (investidores e empresas nascentes), que seriam os
veículos de investimento e as organizações gestoras. Em contraste, Rossi6 (2010,
apud SILVA, 2016) publica um trabalho onde exemplifica cinco stakeholders: Os
investidores responsáveis pela aplicação dos recursos, através dos gestores do fundo,
junto dos estruturadores do projeto. Os outros dois são as empresas-alvo e os
acionistas. Lopes e Furtado (2006) trazem outro stakeholder que não é abordado
previamente e que tem um papel fundamental, o dos intermediários de informações
(Agências de rating, auditores, analistas, etc.) que atuam para minimizar danos
gerados por assimetria de informações.

1.3 BREVE APRESENTAÇÃO DO PANORAMA BRASILEIRO E REGULAÇÃO

No Brasil, esta modalidade é conhecida como Investimento em Fundos de
Participações (FIPs), regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 1994
foi criada uma modalidade que seria similar aos fundo de PE/VC, que eram os
chamados Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE),
através da Instrução 209 da CVM (CVM, 1994). Era uma tentativa de criar um tipo de
PE/VC para o Brasil, porém menos flexível que o fundo original. Assim, a CVM criou
em 2003 os FIPs, pela Instrução 391 (CVM, 2003), que abrem a possibilidade para
investir os recursos do fundo de maneiras mais flexíveis, como for conveniente, e sem
limitações devido à porte ou características da empresa (FREIRE; BURR, 2010).
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Fundo de Investimento em Participação são definidos no Capítulo 2, Artigo 2º da
Instrução 391:

Art. 2º. O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de
companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório da
companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política
estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de membros
do Conselho de Administração. (CVM, 2003)

Além de FIP, ainda se utilizam as nomenclaturas de FIEE e FIP/FIEE para a
modalidade. Estes fundo são supervisionados tanto pela ABVCAP como pela ANBIMA
Melhores Práticas para o Merca

-los mais

transparentes e padronizados.
Hoje no Brasil é utilizada a seguinte classificação publicada pela FGV no Censo
Brasileiro sobre a Indústria de Private Equity e Venture Capital (FGV, 2011, p.177):
Empresas em Estágio Inicial:
Seed Capital: A empresa é mais uma ideia do que algo operacional, realizando
testes de mercado e registros de patentes, além de outras medidas legais.
Startup: Empresas neste estágio costumam já ter a ideia bem consolidada,
funcionários contratados e realizam testes de mercado podendo, ou não, já
estarem operando direto com o cliente.
Empresas em Estágio de Desenvolvimento:
Venture Capital

Early Stage: Empresas com, comumente, até 4 anos de

operação e faturamento anual de até R$8 milhões.
Venture Capital

Later Stage: Empresa já funciona plenamente, porém cresce

mais rápido que os recursos captados internamente.
Empresas em Estágio de Expansão:
Private Equity

Growth: Empresas consolidadas que buscam uma expansão

de pesquisa, planta de produção, capital de giro ou alguma outra característica
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similar. Geralmente são empresas com taxa de crescimento de vendas superior
a 25% ao ano.
Private Equity

Later Stage: Empresas que já atingiram, ou estão muito

próximas, de seu pico de crescimento e desenvolvimento. Além das expansões
buscadas no estágio de Growth para realizar uma maior impulsão do
crescimento, estas empresas podem também utilizar o capital para aquisição
busca, neste caso, ganhos com escala ou ganhos decorrentes da organização
(FGV, 2011, p. 177)
Distressed: Empresas que já passaram do seu pico de crescimento e perderam
sua estabilidade, enfrentando dificuldades de se manter no mercado, ou até
mesmo de sair dele (barreiras à saída). O objetivo dessa modalidade de
investimento é reestruturar a empresa e retomar a lucratividade.

Além destas classificações, também podem se encontrar mais dois estágios
diferentes, categorizados pelo Centro de Estudos de Private Equity da FGV, o
FGVcepe:
Private Equity - Buyout: Aquisição de empresas em alto estágio de
desenvolvimento, muito similar ao PE

Later Stage.

Mezanino: Empresas que possuem grande potencial de geração de caixa
através de dívidas subordinadas, instrumentos híbridos de financiamento,
debêntures e direitos de subscrição.
PIPE: Empresas de baixa liquidez já listadas em bolsas de valores, onde a
organização gestora pode atuar na gestão. Similar ao Distressed, exceto de
que a empresa está em uma situação financeira um pouco melhor. (RAMALHO,
2008)

A maior diferença entre os dois tipos de investimento, Private Equity e Venture
Capital, é o estágio de desenvolvimento da empresa no qual o investimento ocorre.
Para estágios de menor desenvolvimento (empresas jovens, de caráter experimental
ou até mesmo start-ups) é tido como investimento em Venture Capital, tendo maior
retorno e maior risco, pois o horizonte de projeção do futuro da empresa é mais
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incerto. Estágios de maior desenvolvimento ou expansões de uma empresa atuante
tem o investimento categorizado como Private Equity, apresentando menor risco
quando comparado ao Venture Capital, porém menor retorno, já que o caminho e o
futuro desta empresa são mais fáceis de se projetar, comparativamente (SILVA,
2016).
Durante a negociação, há um conflito de interesses a ser resolvido para que a
rede de originação de negócios (deal flow) dê início. O primeiro conflito da negociação
é o preço do investimento. Outro tópico muito delicado, tanto para o investidor quanto
para o empresário, é o conflito de gerenciamento. Isso se dá pois o empresário pode
ter visões diferentes do investidor, que busca aplicar a sua experiência acumulada no
projeto e que traz uma cultura empresarial de projetos anteriores. Outro ponto a ser
discutido durante a negociação é o momento de saída do projeto, ou seja, o
desinvestimento. Existem diversos modos de saída mostrados por Ribeiro (2005),
como a saída por oferta pública inicial de ações (IPO), venda para algum investidor
estratégico do ramo ou revenda da participação para o empreendedor (buyback).
Independentemente do modo de saída definido, ele é acordado com o investidor ao
início do fundo. A saída por IPO, a mais comum, é tida como possivelmente
complicada para empresas pequenas e que não consigam se estruturar corretamente,
pois exige uma maior preparação para que as ações sejam ofertadas na bolsa.
Todavia, esse método de desinvestimento trás para a bolsa de valores novas
empresas, comumente com ideias inovadoras, além de melhor gerenciadas, devido
ao papel do investidor como gestor, o que amplia o mercado acionário (RIBEIRO,
2005).
Um ponto importante para conectar todo este estudo sobre Fundos de
Participação é pensar no impacto por setor e, posteriormente, agregado na economia
brasileira. Tem-se uma maior participação em certas áreas, porém o perfil deste
investimento no Brasil tomou mudanças drásticas em determinados setores, como
mostram os dados da ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture
Capital). Em 2015, o setor farmacêutico era o de maior proporção de investimento,
por uma grande diferença, ocupando 38% dos investimentos totais em fundos de
participação no Brasil. Este fato foi facilitado pela lei nº 13.097/2015 (BRASIL, 2015)
que abriu a participação de capital estrangeiro no setor de saúde, proibido desde a
Constituição de 1988. Porém, a proporção de investimentos em saúde caiu no ano
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seguinte para apenas 7%, tendo uma queda relevante também no número de
companhias (de 22 para 13). Para um melhor entendimento desta queda abrupta, é
necessário um estudo focado sobre o setor de saúde brasileiro no período. Seguindo
o resultado esperado da literatura, houve um grande aumento da participação do setor
imobiliário e construção civil, que subiu de 2% para 18% da participação total desse
tipo de investimento, dobrando o número de companhias (ABVCAP, 2018). O
investimento total brasileiro cresceu entre 2015 e 2016, mas o cenário dos FIPs foi
marcado por uma desaceleração no ritmo de crescimento do patrimônio líquido,
caindo de 13% ao ano, entre 2014 e 2015, para 4,28% entre 2015 e 2016 7. Estas
mudanças não são tão positivas quando comparadas com as de anos anteriores, pois
vemos uma mudança no perfil de investimento. Há aumentos em alguns setores, o
que é positivo, porém há uma grande redução em investimentos de serviços
necessários como saúde e educação, que poderiam ser sinalizadores de maior
crescimento futuro, pois são áreas que trazem valorização ao capital humano e bemestar social. Posteriormente, serão abordadas categorias de fundos PE/VC no Brasil
que são focados em Infraestrutura e Pesquisa e Desenvolvimento.

1.4 RELAÇÃO ENTRE PE/VC E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Investimentos em áreas de tecnologia e inovação comumente necessitam de
um maior investimento inicial para se manter (finnancing gap). Esse modelo é
caracterizado pelo que se chama de curva-J (J-Curve, Gráfico 1.2) devido ao período
inicial com fluxo de caixa muito negativo, porém crescimento exponencial com o
passar dos anos (FGV, 2011, p. 360).
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Gráfico 1.1 - Curva J (J-Curve)

Fonte: The Epicurean Dealmaker, 2007 (Adaptado de Censo FGV)

A relação entre PE/VC e inovação foi medida por um estudo de Kortum e
Lerner (2000), onde utilizaram como proxy para inovação o número de patentes no
EUA, identificando um terceiro fator correlacionado, que seria o desenvolvimento de
novas tecnologias, ou seja, com um novo paradigma tecnológico, aumenta-se o
número de patentes registradas, em paralelo com o investimento em fundos de PE/VC
(KORTUM; LERNER, 2000, p. 675-680). Através de uma regressão por mínimos
quadrados não-lineare
1 para a relação entre Venture Capital e P&D, sendo altamente substituíveis, o que
mostra que mudanças no incentivo a pesquisa e desenvolvimento de novas ideias traz
também um aumento no nível de investimento nesta modalidade de fundos
(KORTUM; LERNER, 2000, p. 680). Junto do aumento tecnológico, a oferta de fundos
de PE/VC também é influenciada por condições macroeconômicas e ambiente
empreendedor (ROMAIN; POTTELSBERGHE, 2004, p. 4). No próximo capítulo, será
abordada a situação atual do Brasil e o dilema de como um país com grandes
problemas fiscais, travando investimentos, poderia se utilizar de fundos de PE/VC
para revitalizar a economia com novos empreendimentos.
Esta modalidade de investimento é comumente correlacionada com inovação
e, consequentemente, desenvolvimento econômico. Investimento em PE/VC foram
responsáveis pelo nascimento de grandes empresas em outros países8 e contribuíram
para geração de emprego e novas tecnologias, impulsionando-os (FGV, 2011, p. 346).
Romain e Pottelsberghe (2004, p. 7 apud GOMPERS; LERNER9, 1999) mostram
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relação positiva com a taxa de juros de curto prazo e o investimento em PE/VC,
justificando utilizar a Selic para análises de fundos PE/VC ao longo deste estudo,
assim como a utilização da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) que segue a
metodologia definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). É plausível supor a
existência de um trade-off com investimentos de longo prazo, devido às características
do fundo. Com o aprofundamento da crise brasileira, aumento do desemprego e,
consequentemente, desaceleração do processo inflacionário (que atingiu valores
abaixo do limite inferior da meta por um curto período de tempo), houveram
diminuições sequenciais da Taxa Selic pelo Copom e indicações para o mercado de
que mais diminuições estão por vir. Estas medidas podem ter um impacto positivo nos
fundos PE/VC, segundo a relação obtida por Romain e Pottelsberghe. Uma menor
taxa de juros de curto prazo tende a aumentos no consumo e aquecimento da
economia, principalmente considerando a capacidade ociosa de um país em longa
recessão. O cenário econômico de consumo maior é ainda mais favorável para o caso
brasileiro dos FIPs, pela importância do setor de varejo para estes fundos, como será
abordado posteriormente neste trabalho. A alta taxa de juros foi citada por gestores e
investidores em um censo publicado pela FGV(2011) como um dos principais fatores
impeditivos para o desenvolvimento do setor no Brasil, aliado a fatores como alta
tributação. Este censo será abordado em mais detalhes no próximo capítulo. O estudo
divulgado pelo instituto Insper em 2018 possui em seus resultados uma hipótese de
que, caso a taxa Selic continue caindo, investidores institucionais (como fundos de
pensão) irão investir mais em PE/VC (INSPER, 2018).
Os países desenvolvidos, quando possuem um mercado mais complexo de
PE/VC, mostram que os maiores investimentos vão para áreas tecnológicas, como
podemos ver no caso americano, onde há mais de uma década o investimento de
fundos de Venture Capital em sofwares é maior do que em outros setores e crescente:
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Gráfico 1.2

Investimento em Software, EUA 2006 - 2018

Fonte: Pitchbook NVCA Venture Monitor 2018

O segundo maior setor de investimento americano de fundos de Venture
Capital foi o setor farmacêutico, com US$17,38 bilhões frente aos US$46,82 bilhões
em Softwares. Também é possível verificar na economia americana um aumento
significativo das metas alcançadas pelos fundos PE/VC, como é exibido no próximo
gráfico, onde há um ponto de inflexão no ano de 2008, com a ocorrência da crise do
subprime. O Impacto desta crise no mundo dos fundos de Private Equity e Venture
Capital será analisado a seguir.

1.5 REFLEXOS DA CRISE DO SUBPRIME NOS FUNDOS PE/VC
1.5.1 EUA
Como foi elucidado por Mahieux (2013), a crise financeira de 2008 fez com que
o mercado financeiro mundial ficasse mais exigente, principalmente no que tange a
regulação. As novas regulamentações americanas exigiam níveis maiores de
transparência e impediam a tomada de riscos excessivos pelos maiores investidores,
principalmente na utilização do endividamento como ferramenta (Leveraged Buyout,
por exemplo). No gráfico 1.3, é possível observar como esta mudança de
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regulamentações impactou positivamente os fundos PE/VC. Para elaboração deste, a
equipe da Pitchbook avaliou o desempenho de fundos quanto ao cumprimento de
metas estipuladas pelos gestores e investidores. Antes de 2008, é possível ver uma
queda na porcentagem de metas alcançadas, tendência que é invertida após a
eclosão da crise, alcançando o patamar de 80% dos fundos com metas alcançadas.

Gráfico 1.3

Cumprimento de Metas PE/VC, EUA 2006 - 2018

Fonte: Pitchbook NVCA Venture Monitor 2018

O impacto da crise do subprime foi agravado no mercado de fundos de PE/VC
pois, nos EUA, muitos investidores buscaram formas alternativas de investimento por
volta de 2004, devido às quedas recorrentes da taxa de juros desde 2000, isto gerou
um fluxo grande de investidores para modalidades alternativas, como é possível
observar na série histórica de PE/VC americano para a década de 2000, e que não
suportou a chegada da crise, tendo uma queda vertiginosa pelos anos seguintes.
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Tabela 1.1

Número de
Fundos

Número de Fundos e Valor Alcançado (US$Bi), EUA 2001 - 2011

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

147

142

117

161

252

261

314

273

136

138

141

2.082

56

79

44

90

142

224

313

312

152

89

93

1.594

Valor
alcançado

Gráfico 1.4

Crise de 2008 no mercado americano de PE/VC

Fonte: Pitchbook NVCA Venture Monitor 2018

1.5.2 China
Fora do escopo da economia americana, tem-se o recorde de maior IPO da
história, a gigante chinesa Alibaba Group. Iniciando suas operações em 1999, sob o
comando de Jack Ma, a Alibaba Group foi financiada por gigantes como a Goldman
and Sachs Group já no ano de criação, e o Yahoo! ao longo da popularização da
internet, que investiu US$1 bilhão, em 2005, em troca de 40% das ações. Em 2014,
ocorreu o IPO do Alibaba Group, arrecadando US$25 bilhões e conquistando o
recorde, sendo maior do que o IPO do Facebook de US$16 bilhões (JUNG; UGBOMA;
LIOW, 2015). Além da Alibaba Group
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também são de gigantes chinesas, sendo eles a Agricultural Bank of China Ltd. (US$
22,1 bilhões) e o Industrial and Commercial Bank of China (US$21,9 bilhões), porém
estas empresas não eram oriundas de fundos de PE/VC (ZUCCHI, 2019).
Atualmente, na China, três empresas (Baidu, Alibaba e Tencent, o chamado
focam em auxiliar o mercado de PE/VC chinês, investindo nos fundos e
auxiliando com o gerenciamento, com a premissa de que o futuro da economia
chinesa seriam empresas derivadas dessas maiores, algo similar ao que ocorre na
Coréia do Sul hoje. Em uma reportagem da The Economist (2018), foi evidenciado
como o cenário para investimentos em fundos de PE/VC relacionados com internet é
mais propício na China do que nos EUA, pela ausência de empresas dominantes no
ramo como Google e Facebook. Um exemplo de atuação de uma destas empresas foi
o investimento de US$1,2 bilhão realizado pela empresa de tecnologia Baidu,
Venture Capital da Uber, em 2015 (VC News Daily,
2019).
Gráfico 1.5

Venture Capital ao redor do mundo.

Fonte: EY (Ernst & Young)
1.5.3 Europa
Pode se observar no Gráfico 1.6 que o efeito da crise do subprime foi
menor nos fundos europeus do que quando comparado com fundos
americanos. O crescimento posterior é relacionado, assim como nos EUA, por
mudanças no modelo de regulamentação desses fundos, principalmente no
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que tange dificultar alavancagem das empresas por dívida (PAYNE, 2011). Um
fato chama atenção ao se observar o gráfico 1.6: Do ano de 2014 para 2015,
há um aumento considerável no valor dos deals e, ao mesmo tempo, há
decréscimo no número de deals na Europa. Em uma reportagem para a revista
The Financial Times, Dorte Hoppner, CEO da Invest Europe, diz que esse
movimento em 2015 se deu devido ao grande número de fundos europeus que
estavam saindo de early stages e start-ups para empresas consolidadas e que
atingiam valores muito maiores (COTTERILL, 2016).

Gráfico 1.6

Venture Capital na Europa.

Fonte: The 2018 Annual European Venture Report

Assim como no caso americano, o mercado de fundos de PE/VC
europeu tem em primeira posição os investimentos em softwares. Estes
investimentos aumentam à uma taxa crescente até 2015, tendo uma redução
de ritmo em 2016 com retomada em 2017, como é possível observar no Gráfico
1.7. O segundo colocado em investimento por setor, é o farmacêutico e de
biotecnologia, que evidencia o abismo que foi criado na última década de
investimentos. A taxa média de crescimento de investimentos no setor de
softwares é de 34% ao ano, de 2008 até 2017, enquanto, no mesmo período,
a taxa média para a indústria farmacêutica foi de 17%.
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Gráfico 1.7 - Evolução dos dois maiores setores de PE/VC na Europa

Tanto no Gráfico 1.6, como no Gráfico 1.7, que abrangem o panorama europeu,
podemos ver, em 2016, uma alteração no padrão de crescimento que havia se
estabelecido nos últimos anos observados, pós crise de 2008. Isso se dá pelo
ambiente de incertezas gerado na Europa com o referendo de 2016 para saída do
Reino Unido da União Europeia, comumente chamado de Brexit. O Reino Unido é
destino de 6% de todo o volume mundial de investimento direto estrangeiro (foreign
direct investment), ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China (DHINGRA
et al., 2017). Quando houve a votação do referendo, em 2016, vários economistas ao
redor do mundo realizaram projeções negativas para o futuro do Reino Unido, caso
concretizada a saída da União Europeia. Esse cenário de incertezas e expectativas
baixas levaram ao movimento de redução nos investimentos que é possível de
observar em 2016. Logo após as votações, seguiram-se por meses onde não
houveram nenhum sinal definitivo de se prosseguir com o Brexit, levando os
investidores a retornar seu ritmo anterior, como pode ser observado nos gráficos.
A literatura econômica, independente de viés ortodoxo ou heterodoxo10, mostra
que o desenvolvimento econômico é relacionado diretamente com o avanço da
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produção tecnológica do país, portanto uma facilitação do cenário para os fundos de
PE/VC auxilia a melhor estruturar o caminho para o desenvolvimento. Como visto,
estes fundos também estão, na última década, se consolidando no que tange a sua
regulação, devido aos impactos da crise de 2008 do subprime. As lições aprendidas
dos países desenvolvidos podem, e devem, ser utilizadas para o cenário brasileiro,
preso em anos seguidos de recessão, dificultando a saída (desinvestimento) para os
fundos, principalmente os que iniciaram os projetos em épocas pré-crise, de projeções
positivas no horizonte. O caso brasileiro dos FIPs será analisado no capítulo seguinte,
mostrando tanto os desafios que são enfrentados, quanto os pontos que favorecem o
desenvolvimento de um mercado ainda pequeno no país.

CAPÍTULO 2: O DESENVOLVIMENTO DOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO NO
BRASIL

2.1 UMA BREVE HISTÓRIA DO CENÁRIO BRASILEIRO DE PE/VC

A história de investimentos de Private Equity e Venture Capital no Brasil começa, de
acordo com Ramalho (2010), na década de 1960 com a criação da Adela Investment
Company. Adela (Atlantic Development Group for Latin America) foi um grupo formado
por empresas privadas no contexto de aproximação para desenvolvimento da
economia latino-americana, como o Alliance for Progress proposto por John F.
Kennedy em 1962. O Adela Investiment Company (AIC) operava fornecendo capital e
financiamento para empresas latino-americanas, além de auxiliar no gerenciamento
de empreendimentos, sendo o maior nome em PE/VC na época. A AIC atuou no Brasil
de 1965 até 1980, quando interrompeu o financiamento de novos projetos.
Durante este período, em 1967, foi criada a FINEP (Financiadora de Estudos e
Projetos) no âmbito do Ministério de Planejamento, deixando de ser um projeto interno
do, na época, BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico). Em 1969, a
FINEP foi associada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), como auxiliadora para o Plano Básico de Desenvolvimento
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Científico e Tecnológico (PBDCT) do governo federal. Focada em inovação e
tecnologia, a FINEP tem grande participação nos fundos brasileiros de PE/VC,
atuando através de investimento em fundos e abertura de crédito (reembolsável ou
não). É importante analisar o papel do investimento estatal em fundos que possuem
um fator de risco muito elevado, como é o caso de fundo de PE/VC. O tema foi
abordado em 31 de agosto de 1976, na Exposição de Motivos 252 da FINEP:

Quanto à forma de participação no risco, ela deverá principalmente
expressão, desde logo, de forma bem ampla. Tal entendimento exige que se
afaste a hipótese de se tratar tão-somente de uma variedade de ação
financiadora, em que prazos e garantias são um tanto mais flexíveis.
Promoção de projetos é risco. Significa capital acrescido de envolvimento e
assistência gerencial e técnica. O programa, enquanto promotor de projetos,
deverá estar apto a suprir capital tanto quanto a prover meios que assegurem
assistência gerencial ou técnica para ajudar empresários a desenvolver
empreendimentos novos ou existentes, desde que tais alternativas
contenham características que impliquem em desenvolvimento de produtos,
processos ou serviços; assim entendida, a promoção está definitivamente
ligada ao conceito de inovação, e não apenas como descoberta, mas sim
como abrangendo qualquer introdução bem sucedida, de produto, processo,
sistema ou serviço novo ou desenvolvido (e significativamente melhorado),
em determinado momento. Com esta diretriz o programa assegurará apoio
financeiro à empresa nacional segundo a modalidade ou fórmula que não
necessariamente empréstimo convencional, e vantajosa ou indispensável à
consecução do seu projeto de desenvolvimento tecnológico11. (FINEP.
Exposição de Motivos Nº 252, 1976 apud MELO, Luiz Martins de;
CARVALHO, Maria Bernadete da Silva. O Financiamento da Inovação e
Indicadores de Inovação: Finep 30 dias. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA, 1.,
2013, Rio de Janeiro. Texto do Seminário. Rio de Janeiro: Ie - Ufrj, 2013. p. 1
10.
Disponível
em:
<http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/pesquisa/textos_sem_peq/texto0312.
pdf>. Acesso em: 11 abr. 2019.)

Como abordado anteriormente, para que exista crescimento econômico, é
necessário que o país tenha foco em investimento em tecnologia e inovação. Nesta
citação do texto da FINEP, temos que a preocupação do órgão público é de que haja
possibilidade de avanço para investimentos de maior risco, uma vez que o setor
privado se mostre relutante de entrar em ramos inovadores (aliado com a conjuntura
econômica do momento), tornando órgãos como a FINEP ou BNDES fundamentais
para o avanço dos fundos de PE/VC. Em Romain e Van Pottelsberghe (2004), é
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demonstrado que investimentos em capital de risco, como PE/VC, trazem maior
retorno para aplicação das inovações do que investimentos tradicionais de P&D, tanto
públicos como privados. Países com maior investimento em pesquisas, educação e
patentes tendem a possuir maior investimento em fundos de PE/VC (ROMAIN;
POTTELSBERGHE, 2004).

Em 1974, o BNDES criou três empresas com a finalidade de aporte de capital
de risco, sendo elas a IBRASA (Investimentos Brasileiros S.A.), a FIBASE (Insumos
Básicos S.A.) e a EMBRAMEC (Mecânica Brasileira S.A.). Estas empresas foram
organizadas posteriormente como BNDESPAR (Souza Neto e Stal, 1991). Até o
presente momento, as empresas ainda respondem dentro da BNDESPAR, mas agora
integradas com o BNDES e a Finame, criando o chamado Sistema BNDES. As
categorias de investimentos abrangidas pelo BNDESPAR eram focadas em grandes
empresas, principalmente devido ao contexto histórico de sua formação durante o final
da execução do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (Primeiro PND). As
empresas beneficiadas por este sistema do BNDES foram impulsionadas para criar
empreendimentos, utilizando capital de risco, de tamanhos médios e pequenos para
agirem como fornecedores de insumos e serviços (Souza Neto e Stal, 1991).
No contexto econômico da década de 1990, encerrando o processo de
memória inflacionária e estabelecendo uma nova moeda mais estável ao lado de uma
liberalização do comércio, tem-se a criação da GP Investimentos, gestora de fundos
de private equity e venture capital, que viria a se tornar um veículo de investimentos
de valor realmente expressivo com US$500 milhões comprometidos já em 1994.
Havia um grande empecilho para fundos de investimento no geral para este momento
da conjuntura brasileira, devido à elevada taxa de juros exigida para manutenção da
política monetária do Plano Real. Neste mesmo ano, a CVM criou a Instrução 209,
citada no capítulo anterior, regulamento o PE/VC através dos Fundos Mútuos de
Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). Ao final do ano, a GP Investimentos
levantou seu segundo fundo com US$800 milhões. A GP teve um caso de sucesso
em 2017, onde reverteu seu prejuízo líquido de sua carteira de US$67.307 milhões
para um lucro líquido de US$15.559 milhões, mostrando o potencial de gestão dos
fundos brasileiros (VALOR, 2017).
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Em 2003, a CVM publicou sua Instrução 391, onde cessam as menções à
FMIEE e passam a utilizar o termo FIP, mais consolidado como os fundos de PE/VC.
Essa instrução também permitiu uma maior alocação em FIPs por parte dos fundos
de previdência privada (FGV, 2011), característica que foi alterada pela resolução
4661/18 do Conselho Monetário Nacional, que regulava os limites de cada modalidade
de investimentos para utilização em fundos de pensão, sendo o limite para FIPs de
15%.
Em 10 de outubro de 2007, foi publicada a Instrução 460 da CVM (alterada
posteriormente pela Instrução 501 de 2011), que aborda os chamados Fundos de
Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e os Fundos de Investimento
em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (FIP-PD&I). Os setores aptos para os FIP-IE e os FIP-PD&I são: Energia,
Transporte, Água e Saneamento Básico, Irrigação e outras áreas tidas como
prioritárias pelo Poder Executivo Federal. Estes fundos exigem um mínimo de 5
cotistas, limitando o rendimento individual para não superior do que 40% obtido pelo
fundo, assim como nenhum cotista pode deter mais do que 40% das cotas.
Em 2016, a CVM publica sua instrução 578, que revoga todas as anteriores,
sendo a atual em vigência para regular os fundos PE/VC. A instrução 578 foi alterada
duas vezes, em 2017 e em 2018. Isto mostra o Brasil seguindo a tendência de uma
melhor consolidação das regulações para fundos PE/VC, como vem ocorrendo ao
redor do mundo, pós-2008, conforme abordado no capítulo anterior.

2.2 DADOS ESTATÍSTICOS BRASILEIROS

Tendo em consideração as políticas macroeconômicas tomadas no contexto
da crise de 2008, é visível que o Brasil sofreu um impacto reduzido e, com a expansão
econômica nesse período, pode ser notado que os fundos PE/VC aproveitaram o
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contexto para um aumento de seu mercado, ampliando o patrimônio líquido 12, como
pode ser visto no Gráfico 2.1 a seguir:

Gráfico 2.1

Patrimônio Líquido FIP

Brasil 2004 - 2018

Patrimônio Líquido - FIP - Brasil

Dados em R$ milhões referente último dia útil do ano

Fonte: ANBIMA

É possível observar no gráfico 1.1 de Patrimônio Líquido, como os fundos de
PE/VC vão aumentando a sua participação no Brasil exponencialmente até 2014,
onde se dá início a crise econômica e os investimentos diminuem até 2016. Em 2014
a conjuntura não indicava nenhum sinal de recuperação no curto prazo, mantendo-se
assim até 2016, onde já era possível prever uma recuperação, retomando os
investimentos. Pela inclinação do crescimento entre 2017 e 2018, pode-se entender
que as expectativas de crescimento não são tão positivas em comparação com o
período pré-crise. Em uma saída de crise assim, há muitas empresas que cessaram
seus negócios, deixando uma lacuna no mercado para um novo empreendimento,
aliado ao volume de capital ocioso disponível. Como expressado anteriormente, essa
modalidade de investimento não impacta diretamente o imobilizado, mesmo em
momento de crise econômica, pois a única opção do investidor é de repassar o fundo
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para outro que irá assumir o papel de gerenciamento, já que é impossível resgatar o
fundo antes do prazo. Dada esta característica, o empreendedor está garantido de
que o investidor não irá abandonar o projeto, caso o mercado tenha alguma mudança
repentina, não prevista e que possa prejudicar o projeto.

Gráfico 2.2

Comparação entre os crescimentos do Total de Fundos de

Investimento no Brasil contra o crescimento do Patrimônio Líquido dos FIP

2004 -

2019

Fonte: Insper

Spectra (2019)

Quando se une a trajetória de crescimento dos fundos PE/VC com o
crescimento dos investimentos totais em fundos no Brasil, é possível ver como a crise
impactou mais os FIPs. Entre 2010 e 2011, o ritmo de crescimento dos FIPs
ultrapassou o ritmo do total de fundos, isso pode ser acentuado por uma série de
fatores da conjuntura do período, como é possível ser observado nas Cartas de
Conjuntura do IPEA (2011). Um dos fatores citados neste período é o desequilíbrio
causado pela expansão de demanda e a taxa de desemprego abaixo do desemprego
friccional, bem como medidas fiscais expansionistas, como reduções e isenções
tributárias. A tentativa de controle se deu por política monetária, como pode ser
observado na Carta de Dezembro de 2011:
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Na época [segundo trimestre de 2011], a economia já dava indícios de
estar sofrendo os efeitos negativos advindos das medidas macroprudenciais
adotadas em dezembro de 2010, assim como do início de um ciclo de aperto
monetário, traduzido no aumento da taxa básica de juros. Tais medidas
tinham como principal objetivo conter o ritmo de crescimento da economia,
diagnosticado como excessivo, diante de um possível descompasso entre
oferta e demanda, associado à deterioração do cenário de inflação. Naquele
momento, embora o mercado de crédito já se mostrasse menos receptivo aos
novos tomadores de empréstimos, o comportamento dos indicadores
associados à demanda, de um modo geral, continuava dando sinais de
aquecimento (IPEA, 2011).

Aliado ao excesso de demanda, é válido lembrar que 2010 foi o ano onde houve
o maior desembolso do BNDES no período, o que afetou os fundos PE/VC pelo efeito
de crowding out. Em 2011, esses desembolsos, em totalidade, diminuíram em 45,5%.

Gráfico 2.3

Total de Desembolsos do BNDES 1997 - 2011.

Fonte: BNDES, Elaboração: IPEA/Dimac/GAP

Além da conjuntura, é válido ressaltar que, a partir de 2010, o Brasil recebeu
grande quantidade de investidores em PE/VC, tanto domésticos quanto externos,
além de um aumento de agentes dos cenários de fundos de investimento, como mais
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incubadoras, aceleradores de crescimento e investidores anjo, por exemplo (INSPER,
2018).

Gráfico 2.4

Proporção dos FIPs e Fundos de Ações em relação ao total de

fundos de investimento no Brasil, por Patrimônio Líquido.

Fonte: Anbima

Durante o período observado, o Brasil registra uma queda no patrimônio líquido
dos fundos de ações, enquanto ocorre um aumento significativo dos fundos de Private
Equity e Venture Capital em relação ao investimento total dos fundos do país, como
pode ser observado no gráfico 2.4. Esta modalidade de investimentos se fortalece no
cenário brasileiro pós 2008, tendência que só é revertida com o agravamento da crise
financeira, entre 2014 e 2015. Este movimento pode ser entendido como uma busca
por investimentos de maior liquidez, como os fundos de ações, visto que o cenário de
crise não dava sinais positivos, logo há uma redução no ritmo de investimentos nos
FIPs, apesar da característica de não ser possível resgatar o fundo a qualquer
momento, em paralelo há uma aceleração dos fundos de ações, onde uma vez que
as carteiras são montadas corretamente e diversificadas em relação ao risco, é
possível obter maiores retornos em curto prazo, aliados à maior liquidez.
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Gráfico 2.5
Patrimônio Líquido

Participação das classes de fundos de investimento, por
Brasil 2018

Fonte: Anbima
Independente do cenário de crise, os fundos de Private Equity e Venture Capital
vêm se estabelecendo com maior participação, como se observa no gráfico 2.5 para
o ano de 2018. Neste gráfico, várias modalidade foram omitidas por não alcançarem
porcentagens significativas, como por exemplos os fundos cambiais, que representam
apenas 0,1% do total de investimentos em fundos do país.

Em um estudo publicado no censo brasileiro de PE/VC, a FGV mostra a
importância que cada etapa do processo tem para os investidores, como reproduzido
na tabela (1.1) a seguir:
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Tabela 2.1

Fatores Importantes para investimentos de PE/VC
Fatores

%

Estratégia e condução do processo de entrada no negócio

16%

(Investimento)
Estruturação da rede de originação de negócios (Deal Flow)

18%

Monitoramento dos Negócios

21%

Estratégia e condução do processo de saída do negócio

21%

(Desinvestimento)
Negociação Contratual

23%

Total

100%
Fonte: FGV, 2011. P.124
Além destes possíveis pontos de atrito, o censo da FGV levanta pontos citados

por investidores e empresários como obstáculos para o cenário de fundos de Private
Equity e Venture Capital no Brasil, como alta carga tributária, alta taxa de juros em
financiamentos e restrições impostas pelas leis trabalhistas, informalidade,
desenvolvimentos do mercado de capitais e viabilidade das saídas, entre outras
razões (FGV, 2011). Entretanto, apesar de inúmeros obstáculos, temos um cenário
crescente de fundos de PE/VC no Brasil.
Atualmente, a legislação que rege a tributação dos FIPs no país é a Lei nº
11.312, de 27 de Junho de 2006, mais precisamente no segundo artigo:

Art. 2º Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de
Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas
Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam
sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento)
incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de
aquisição das cotas (BRASIL, 2006).

Os FIPs que possuem cotas são tributados pela mesma lei, seguindo o
§ 2º No caso de amortização de cotas, o imposto
incidirá sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição à alíquota de que
trata o caput deste artigo.

Este parágrafo foi revogado com a Medida
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Provisória 806 de 2017. Como estes fundos não possuem um rendimento periódico,
a medida provisória propunha uma tributação da distribuição ficta (suposta) de lucros,
ou seja, da expectativa de ganho. Este tipo de tributação é considerado
inconstitucional pelo STF, então a medida provisória não foi renovada após o seu
período inicial de 60 dias, retornando os parágrafos que haviam sido revogados. Para
corrigir este ponto da tributação, foi criado em 2018 um PLV13 (projeto de lei de
conversão) referente à MP 806/2017, que propõe outras mudanças para a tributação
de FIPs com base em alíquotas anteriores. Atualmente, os FIPs ainda são tributados
pela Lei 11.312, com sua alíquota de 15%.
Os dados levantados pelos estudos da FGV fomentam a importância de se
entender ambos o gestor e o investidor para que se possa compreender melhor o
papel que essa modalidade de investimento possui no país. O Instituto Insper (2016a)
produziu um estudo de análise do perfil do profissional brasileiro de Private Equity e
Venture Capital, que mostrou, como esperado, que já são executivos experientes e
possuem um background relacionado. Em média, o profissional sênior possui 10 anos
de experiência na área e permanece na mesma empresa por uma média de 7 anos.
A pesquisa aponta que, devido à alta especialização, o fluxo de funcionários costuma
ser entre gestoras, principalmente de grandes gestoras para médias. Supõe-se que
sejam os funcionários seniores que estejam abrindo suas próprias gestoras de porte
médio. Também foi mostrado um pequeno percentual de participação feminina,
apenas 4% no nível sênior (INSPER, 2016a). Desde o início de 2019, a ABVCAP, em
parceria com a Venture Women Brasil, tem organizado um evento chamado
networking e
compartilhamento de experiências.
Atualmente no Brasil temos vários programas de fomento aos fundos de
PE/VC, como os projetos Finep Start-Up e o Finep Inova que utilizam estes fundos
como incentivo para inovação no país. Também há o Fundo Criatec, gerido pelo
BNDES. Entre outras fundações operando com fundos PE/VC em inovação, temos a
Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores) e a Anjos do Brasil.
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2.3 A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO FINEP INOVA E FINEP STARTUP
O Projeto Inovar, iniciado em 3 de maio de 2000, e o Programa Finep Inova
Brasil, lançado em 14 de março de 2013, têm como objetivo alavancar o crescimento
econômico do país através do fomento da inovação tecnológica. O Finep Inova Brasil,
derivado do projeto mais antigo, foi baseado em seis princípios, como descritos no
site da Finep (2019):
Elevação de P&D nas empresas;
Incentivo a projetos de maior risco tecnológico;
Integração dos instrumentos de financiamento como crédito, subvenção
econômica, projetos cooperativos empresa-universidade, recursos não
reembolsáveis para centros de pesquisa e universidades e investimento
em participação (start-ups, venture capital);
Intensificação do uso do poder de compra do estado;
Descentralização do crédito e da subvenção econômica mediante
repasses para bancos, agências e fundações regionais e estaduais de
fomento à pesquisa para melhor alcançar micro e pequenas empresas;
Redução de prazos e simplificação administrativa.

O Projeto Inova e a ABVCAP têm atuado na simplificação do investimento em fundos
PE/VC, esclarecendo investidores e empreendedores quanto ao conhecimento de
como participar de um FIP. Hoje, é possível observar o desdobramento desse projeto
em diferentes setores econômicos, como o Inova Energia, Inova Petro, Inova Saúde,
etc.
Em 2017, a Finep iniciou um programa de investimento para empresas
nascentes, focadas em tecnologia e pesquisa, chamado Finep Startup. Este
programa, além de reduzir o risco de mortalidade para empresas inovadoras em seu
early stage, tem o objetivo de fomentar o cenário de investimentos em empresas no
Brasil, não apenas utilizando PE/VC, mas também Crowdfunding e Investidores-Anjo.
O objetivo do programa é atuar em empresas que já saíram do estágio de ideia e
projeto, mas que não possuem acesso a alguma forma de apoio ou financiamento.
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Depois da atuação do programa, a startup pode ser direcionada para um fundo de
Venture Capital ou Private Equity para expansão e consolidação. Devido ao curto
tempo de existência do projeto, ainda não é possível realizar uma avaliação do
impacto que este tem em sua área de atuação.
Ainda há um grande território inexplorados para o crescimento dos fundos de
PE/VC no Brasil, ampliando o número de investidores, gerenciadoras dos fundos e
impactando diretamente o desenvolvimento do setor privado do país, principalmente
o tecnológico, além de ser outra forma de captar investimentos externos. Tendo
observado o histórico dos FIPs no Brasil e o cenário de regulamentação destes
fundos, assim como tendências de comportamento, se torna mais fácil ter uma ideia
sobre as reações que esses fundos podem demonstrar em cenário de crise
econômica. No próximo capítulo, as informações aqui analisadas serão necessárias
para a interpretação de dados empíricos.

CAPÍTULO 3 ANÁLISE EMPÍRICA DOS COMPORTAMENTO DOS FUNDOS DE
PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL EM PERÍODO DE CRISE ECONÔMICA

3.1 FUNDOS PE/VC NO BRASIL EM UM CENÁRIO DE CRISE

Uma vez evidenciadas as características e comportamentos esperados dos
fundos de private equity e venture capital, tanto para o Brasil quanto para economias
em diferentes estágios de desenvolvimento, torna-se imprescindível desenvolver uma
análise de como esses fundos se comportam frente a uma crise como a brasileira
iniciada ao final de 2013.
Após atingir em 2010 o maior crescimento anual pós-redemocratização, a
economia brasileira passou a desacelerar seu crescimento, até que se desse início à
mais longa crise da história republicana do Brasil. Muitos debates têm ocorrido, sobre
a responsabilização das políticas econômicas tomadas. Para melhor contextualização
neste trabalho, serão utilizadas apenas informações de caráter quantitativo,
evidenciando as dificuldades que a conjuntura deixou para os fundos de Private Equity
e Venture Capital. Em sua dissertação de mestrado, Cytrynowicz (2017) elabora um
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estudo econométrico para entender se a queda no crescimento econômico foi
causado por políticas internas e má administração ou reflexo de um cenário externo
desfavorável ao Brasil:

A análise de contrafactual sugere que, impulsionado apenas aos
ventos internacionais, provavelmente o país teria mantido a trajetória
de crescimento compatível com a média internacional (e consistente
com análises mais longas de séries de PIB), ou eventualmente
sustentado até mesmo um diferencial positivo como aquele vivido
entre 2007 e 2010. Os efeitos das escolhas nacionais pós-2010
aparentemente foram drásticos. Apenas nos cinco anos efetivos do
governo Dilma (2011 a 2015), sugere-se uma perda real do PIB
acumulada entre 12,3% e 13,4%. Levando-se em conta que o período
pós-intervenção se sustenta, esse impacto pode possivelmente ter
atingido um valor acumulado de até 20% do PIB até o final de 2016
(CYTRYNOWICZ, 2017).

Com o advento da crise ao final de 2013, é possível observar a saída líquida
de empresas no Brasil. O saldo líquido permaneceu negativo até o último ano
divulgado no IBGE, o que é um sinal preocupante para retomada do crescimento e
redução da taxa de desemprego. Importante analisar o cenário de mortalidade das
empresas no país. O Sebrae divulgou dados mostrando que a taxa de sobrevivência
das empresas estava aumentando entre 2010 e 2014 (de 54% para 77%), mas esse
número inclui o Microempreendedor Individual (MEI). Quando se retira o MEI dessa
estatística, observa-se um aumento apenas de 54% para 58%, sendo este o último
dado divulgado. Dessa maneira, torna-se admissível a hipótese de queda a partir de
2014, com o agravamento da crise econômica e o aumento da saída de empresas
versus a entrada de novas (SEBRAE, 2019).
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Gráfico 3.1

Entrada e Saída de Empresas no Brasil.

Fonte: IBGE

Entre os maiores motivos para o fechamento de empresas, divulgado pelo
Sebrae, estão problemas de planejamento ex ante a abertura, capacitação tanto do
empreendedor como dos funcionários contratados, e problemas de gestão como
controle, inovação e qualidade. Empreendedores que encerraram atividades afirmam
que alta carga tributária é o maior entrave para uma gestão saudável de seu negócio
(SEBRAE, 2019). Como é possível relacionar com as entrevistas dadas ao Censo da
FGV, vale lembrar, conforme abordado anteriormente neste capítulo, um dos maiores
entraves para empreendimentos com Private Equity e Venture Capital foi a alta carga
tributária (FGV, 2011).
Em situações de crise, onde há aumento de incerteza (dificultando previsões e
tomadas de decisão de investimento) e redução no faturamento, não há incentivo ou
boas oportunidades para obtenção de crédito, o que dificulta a permanência no
mercado para as empresas. Projetos que são investidos por um fundo de PE/VC, têm
postura diferente neste cenário devido a sua baixa liquidez. Como o investidor do
fundo não pode resgatá-lo no curto prazo, restam apenas duas opções: Vender sua
participação com grande deságio, com baixa demanda ou estruturar o fundo com base
na conjuntura atual para que a maturação do investimento (na maioria dos casos, o
IPO) se alinhe com a retomada prevista da economia. Este comportamento é
quantitativamente evidenciado por Minardi, Ferrari e Tavares (2013), porém utilizando
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resultados da crise de 2008, baseados na metodologia aplicada em um artigo de
Gompers e Lerner (2003).

Uma maneira de mensurar o rendimento de um fundo de investimento é o MOIC
(Multiple of Invested Capital), que é a razão entre o valor total resgatado sobre o valor
total investido. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Insper e Spectra
Investiments em parceria com a ABVCAP, foi realizada uma análise do impacto da
crise econômica no MOIC dos fundos de PE/VC. A amostra foi dividida em dois
segmentos: A média dos MOIC entre 1994 e 2014 e a média do ano de 2015 em
diante. O resultado obtido mostra uma queda no MOIC (para desinvestimentos em
Real) de 3,2 para 2,9 no período pós-2015. Esse resultado é agravado para
investimentos vindos de outros países, em dólar, onde o MOIC caiu de 2,8 para 1,8
no período pós-2015, devido à desvalorização do real frente à moeda americana. Na
amostra de 1994-2018, mais de dois terços dos investimentos em fundos brasileiros
de PE/VC são de origem estrangeira (INSPER, 2018). Entre os resultados obtidos,
também foi evidenciada a diferença entre rendimentos de fundos Private Equity contra
fundos de Venture Capital:

Gráfico 3.2: Performance dos fundos PE/VC no Brasil, MOIC em dólar, 1994
2018.

Fonte: Instituto Insper (2018)
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No gráfico 3.2 é mostrada a dispersão do MOIC para as modalidades Private
Equity e Venture Capital. Nos quartis que abordam Private Equity, é mostrado que os
50% de menor MOIC estão variando entre 0 e 1,4, enquanto os de maior MOIC variam
de 1,4 até 34,1. Os 25% de maior MOIC possuem a maior variância, indo de 2,8 para
34,1. O mesmo raciocínio é válido para os quartis de Venture Capital e do total da
amostra. Pelo gráfico, observa-se a diferença na dispersão entre os MOIC de fundos
PE e VC, o que corrobora com a fundamentação teórica levantada no primeiro
capítulo, onde foi abordado como fundos Private Equity investem em empresas mais
consolidadas, comumente buscando expansão ou retorno ao mercado, e, assim,
possuem menor risco e, consequentemente, menor retorno. Fundos Venture Capital
investem em empresas que estão se estruturando, ideias inovadoras, startups, etc.
Sendo uma modalidade de fundos mais arriscada, onde o horizonte de projeção é
maior, aumentando as incertezas, porém aumentando o rendimento como maneira de
remunerar este risco. No gráfico, os fundos de PE mostram uma mediana maior do
que a mediana de fundos VC, tendo uma menor porcentagem de fundos que falharam
em obter rentabilidade positiva. Entretanto, o fundo Venture Capital de maior MOIC
(60,0) possui uma rentabilidade praticamente dobrada, quando se compara com o
fundo Private Equity de maior MOIC (34,1).
O MOIC é apenas uma das medidas utilizadas para entender a rentabilidade
de um fundo. Outra maneira é observar a Taxa Interna de Retorno (TIR) destes
investimentos. A média obtida entre o período de 1981 e 2010 para fundos de Private
Equity foi de 22% quando calculada em dólares. As TIR de projetos deste tipo
possuem grande dispersão devido às características de grande risco e grande
rentabilidade. No Brasil, no período da análise, a TIR para investimentos em Private
Equity variou de -100% até 159%. Após 2002, com as melhorias de conjuntura
econômica e regulação, a TIR mínima se estabiliza pouco acima de -20%, além de
ocorrerem aumentos nos níveis superiores das taxas (INSPER, 2018).
Outra variável característica de fundos de PE/VC é o chamado Holding Period
(período de retenção), que é o tempo no qual a empresa gestora mantém as
companhias em seu portfólio, tendo fim no processo de desinvestimento. A média
internacional do Holding Period é de 5 a 6 anos para fundos de Private Equity,
enquanto, no Brasil, esse tempo é de 4,4 anos em média (INSPER, 2018).
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Gráfico 3.3: Período de Holding para fundos de Private Equity no Brasil, 2005
2017.

Fonte: Insper

Spectra (2018)

No gráfico é possível observar, no período pré-2008, a tendência era de
redução do tempo de holding, que foi invertida com o advento da crise do subprime.
Isso reflete o estado que a economia internacional se encontrava e como a conjuntura
dificultava o desinvestimento dos fundos, ou até mesmo a venda da participação
(INSPER, 2018). Com a estabilização do cenário econômico, principalmente das
medidas tomadas para regulação do setor, a tendência é que o período médio de
holding retorne para os valores pré-crise. No caso brasileiro, é possível analisar o
gráfico em três períodos distintos, devido à maneira como a economia reagiu aos
acontecimentos internacionais. Entre 2005 e 2008, os períodos de holding eram
maiores e crescentes. O relatório do Insper (2018) atribui essa média mais elevada
ao aquecimento da economia, onde ocorriam mais negociações com empresas que
estavam há mais tempo no portfólio, aguardando uma estabilização das expectativas
com a economia nacional. Como foram tomadas medidas internas de política
econômica para aquecer ainda mais a economia durante o período de crise, de modo
a amortecer o impacto externo, ocorreu um aumento de negociações de empresas
que estavam há menos tempo em holding, ou empresas quick flippers (características
por um holding mais curto), diminuindo então a média. O terceiro período a ser
analisado tem início em 2014 com o desencadeamento da crise brasileira, onde é

36
possível ver um efeito similar ao ocorrido na economia internacional em 2008,
acarretando em uma maior dificuldade de operar as saídas, deals e desinvestimentos,
elevando a média do período de holding.

3.2 MUDANÇAS NO CENÁRIO DAS FIPS E FUNDOS DE PENSÃO NO ANO DE
2018
Um movimento iniciado em 2015 mostra um aumento no número de fundos de
previdência privada que investem em FIPs (INSPER, 2016b). Órgãos responsáveis
pelos dois setores monitoram estas atividades, demonstrando em 2018 preocupações
com a maneira como os fundos de Private Equity e Venture Capital vem sendo
utilizados. O Instituto Insper e a Spectra Investiments publicaram, em 2016, uma
análise dos investimentos em FIPs por parte de fundos de pensão. A análise mostrou
uma tendência por parte dos fundos de pensão de acumular investimentos nos
chamados Mono-Ativos, que são, por definição, fundos que possuem concentração
em apenas um ativo. Esta estratégia não é capaz de minimizar os riscos
diversificáveis, mas apenas de concentrar toda a volatilidade da carteira em um único
ativo. Na amostra analisada, os fundos Mono-Ativos representaram 39% da alocação
de PE/VC dentro de fundos de pensão
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Gráfico 3.4: Concentração dos fundos de pensão em FIPs Mono-Ativos, 2014.

Fonte: Insper

Spectra (2016)

O Gráfico 3.4 mostra fundos de previdência privada que utilizam FIPs como
Mono-Ativo, ou seja, único investimento de uma carteira e qual a proporção que este
investimento representa para o total do fundo de pensão. Por exemplo em 10% dos
fundos de pensão, existe uma carteira composta apenas por um FIP e esta carteira
representa entre mais do que 50% do total dos investimentos do fundo de previdência
privada. Assim, 43% dos fundos de previdência privada estão concentrando seus
investimentos em fundos que são, pela sua estrutura, mais arriscados. A utilização de
fundos de Private Equity e Venture Capital na composição de carteiras de fundos de
pensão não é exclusividade brasileira, porém a distribuição em setores segue
características diferentes da tendência global. A utilização de fundos PE/VC para
controle acionário é mais difundida ao redor do mundo, com 37% na média mundial
contra 8% no Brasil. Isto pode indicar uma certa falta de desenvolvimento do sistema
de FIPs para uma melhor difusão desse meio. Outra característica muito marcante,
exibida no gráfico 3.4, é a forte presença dos fundos de PE/VC de empresas de Óleo
e Gás nas carteiras de investimentos de fundos de pensão. A média mundial para
empresas de recursos naturais é de 4%, enquanto no Brasil atinge 24%, sendo 17%
apenas para o setor de Óleo e Gás (INSPER, 2016b). Esta tendência pode ser
interpretada como um reflexo do grande impulso que o setor de Óleo e Gás teve na
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economia brasileira entre os anos de 2008 e 2013 14, quando a Petrobrás anunciou a
possibilidade de exploração de petróleo do Pré-Sal e iniciou a extração. Com a
necessidade de novas tecnologias e financiamento, é possível argumentar que os
resultados demonstrados no gráfico 3.5 vêm dessas descobertas, do grande potencial
do setor naquele período. É importante que se tenha em mente as dificuldades, tanto
políticas como técnicas, que o setor de Óleo e Gás enfrentou de 2014 em diante, pois
estas dificuldades podem ter impactado o risco, não-diversificado, dos fundos de
pensão, levando órgãos responsáveis à tomar medidas para contenção deste risco
anos depois.

Gráfico 3.5: Distribuição dos investimentos de PE/VC por setores, dentro das
carteiras de Fundos de Pensão, 201415.

Fonte: Preqin(2014), elaborado por Insper

Spectra (2016)
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No ano de 2018, o Conselho Monetário Nacional, CMN, demonstrou receio com
a conduta de vários fundos de pensão que utilizavam de maneira arriscada os FIPs
nas suas carteiras. Os fundos de pensões são uma parte importante da economia
brasileira, representando 13% do PIB em 2018 (VALENTE, 2018). Entre as medidas,
consta a mudança de que os gestores não podem ter tido relações com o fundo de
pensão, para evitar conflito de interesses, as relações devem ser meramente
empresariais (FAZENDA, 2018). O volume que pode ser investido em FIPs pelos
fundos de pensões foi reduzido, nesta resolução, de 20% para 15%, como citado
anteriormente neste capítulo.
Uma das maiores mudanças na resolução 4661/18 da CMN é a necessidade
de aplicação de capital próprio do gestor da FIP. Antes, o investidor aplicava o capital
no fundo, que era administrado pela empresa gestora, sem aplicação obrigatória
desta. Após a resolução, as empresas gestoras deverão aplicar um valor mínimo de
3% do total, para uma gestão mais responsável e menos aberta a riscos
desnecessários, como dito pelo coordenador de seguros e previdência complementar
O gestor do
FIP precisa perder algum dinheiro caso o investimento não tenha sucesso. Essa perda
deve ser de no mínimo 3%. Não é só o investidor que perde, mas o gestor também
(VALENTE, 2018).
Em um estudo realizado por Silva (2016), foi concluído que o cenário de
expectativas para o investimento em fundos de PE/VC no Brasil era dividido. De um
lado, muitos investidores estavam preocupados com as muitas incertezas para o ano
de 2018, como a reversão das variáveis macroeconômicas e questões políticas que
podem influenciá-las, como o processo eleitoral. Do outro lado, a expectativa
econômica era positiva a longo prazo, o PIB sinalizando crescimento futuro e a
inflação convergindo para a meta, além da adoção de políticas monetária e fiscal
austeras (SILVA, 2016, p. 59 - 61). Entretanto, essas expectativas foram revertidas
com o avanço de 2019. A expectativa de crescimento do PIB é cada vez menor,
chegando a menos de 1% de crescimento, divulgado no Boletim Focus.
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Com uma crise longa, fragilidade fiscal, nenhuma saída clara no horizonte, as
expectativas para estes fundos não são positivas. O cenário pessimista ainda se
agrava quando levado em conta os exemplos de IPOs malsucedidos e dificuldades de
se realizar o processo de desinvestimento do projeto. É importante ter em mente que
esta é uma análise de conjuntura macroeconômica apenas, há setores mais aptos e
setores menos aptos para se recuperar junto da economia brasileira, como dito por
Álvaro Gonçalves, sócio fundador do Grupo Stratus e mediador do painel sobre
conjuntura da ABVCAP em 2019:

O potencial de crescimento não é uniforme. Há setores com capacidade de
impulsão mais rápida que outros e isso vai exigir uma capacidade de entender
essa dinâmica setorial e essas diferenças de forma mais profunda que em
outros momentos (ABVCAP, 2019a).

Um dos setores que tem mostrado sinais de recuperação econômica é o setor
do varejo, com aumento das vendas em 500% em 2018, como é dito no relatório Inside
PE 2019:

recovery process for the retail sector. This trend is also reflected in an upsurge
in registered Jobs for this sector, with a return to net store openings after the
(ABVCAP, 2019b).16

A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo)
prevê a continuidade do crescimento das vendas nesse setor, o que se mostra uma
oportunidade também para os fundos PE/VC, pois há um grande número de fundos
que investem em empresas do setor de Varejo (exemplos como Ricardo Eletro,
Walmart, Hortifruti, entre outras), enquanto também há muitas empresas em setores
financeiros, como as FinTechs, que se relacionam diretamente com acesso a crédito
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para pessoas físicas. Entre as oportunidades, além do aumento de vendas, ainda há
a capacidade ociosa de capital físico, visto que o país tenta se recuperar de uma longa
crise. Um incentivo para a entrada de empresas estrangeiras é o câmbio depreciado,
gerando um ganho relativo para o investidor na entrada, mesmo ocorrendo uma perda
na conversão de volta para a moeda estrangeira. É importante analisar o investidor
estrangeiro, como dito anteriormente, pois aproximadamente 2/3 do capital
comprometido em fundos de Private Equity é de origem estrangeira, como mostra o
gráfico 3.6:

Gráfico 3.6: Origem do Capital Comprometido no Brasil em PE, 2018.

Fonte: ABVCAP

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi de demonstrar o que são os fundos de Private
Equity e Venture Capital, como estes fundos se comportam internacionalmente e em
comparação com sua contraparte nacional, os Fundos de Investimento em
Participações. Há uma vasta literatura internacional sobre o tema, com análises
históricas e quantitativas de diferentes países. No Brasil, há o constante problema de
escassez de dados para pesquisa, o que impossibilitou a reprodução de vários destes
modelos quantitativos para o caso brasileiro, porém, mesmo com esses obstáculos,
foi possível entender as características que diferem esta modalidade de investimento
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de outros fundos e como seu desenvolvimento depende de uma conjuntura de longo
prazo.
Os FIPs são uma maneira estruturada para financiamento de ideias inovadoras,
sob a forma de start-ups e projetos, capazes de criar novos empregos, consolidar sua
base tecnológica e remover gargalos estruturais que necessitam de um maior
investimento inicial.
O investidor precisa ser reconhecido pela CVM, com sua expertise comprovada
e alto valor já investido no mercado, para então negociar com a empresa gestora e a
empresa-alvo como será dado o investimento e o desinvestimento, assim como a
remuneração do risco assumido, normalmente sob a forma de participação acionária.
Foram encontrados diversos fatores que prejudicam diretamente o interesse do
investidor em FIPs, como alta carga tributária, alta taxa de juros para financiamento,
conjuntura e viabilidade das saídas, entre outros motivos. Além das qualificações do
investidor, as empresas gestoras também exigem funcionários com muitas
qualificações e décadas de experiência, característica esperada de um investimento
de tão alto risco.
No cenário internacional pós-2008, houve um aumento de regulações e
normas, o que gerou diminuição nos fundos que não alcançavam suas metas. O Brasil
vem passando por alterações regulatórias para os FIPs, como em sua estrutura
tributária e a participação destes fundos em carteiras de previdência privada. Mesmo
com sua regulação ainda sendo estruturada, os fundos PE/VC brasileiros atraem
investimentos externos (gráfico 3.6) e possuem um menor holding period do que os
fundos internacionais da mesma modalidade (gráfico 3.3). Infelizmente, não foi
possível estabelecer comparações sobre rentabilidade dos fundos nacionais com
fundos de ações ou fundos internacionais devido à falta de dados abertos sobre o
tema. Esta pesquisa pode vir a ser repetida posteriormente, quando houver uma base
suficiente para reprodução dos modelos estimados para outras economias. Também
não foi possível estimar, pelo mesmo motivo, o impacto que fatores como taxa de juros
e expectativas causam em FIPs. Ainda há um longo caminho para que fundos de
investimento em participações sejam mais reconhecidos e utilizados na economia
nacional, uma vez que a crise econômica encontre seu fim e a economia se estabilize,
mas estes fundos já se mostram capazes para aqueles que sabem como utilizá-los.
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