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Resumo
O capital de risco tem se mostrado uma importante alternativa de alavancagem de recursos
para novos projetos ou de aporte para expansão de empreendimentos existentes, desde que
com perspectivas diferenciadas de retorno para o capital próprio investido em um prazo
previsível e com risco aceitável. O objetivo deste artigo é analisar o processo de decisão de
investimento de projetos via capital de risco no Brasil. Para este fim, procurou-se inicialmente
identificar separadamente os fatores determinantes na tomada de decisão por parte de gestores
de fundos de investimentos em capital de risco representativos no mercado e pelos
empreendedores que buscam tais recursos. Foram realizadas entrevistas estruturadas aplicadas
nos dois grupos, que foram posteriormente transcritas e classificadas a partir de uma análise de
conteúdo. As conclusões da pesquisa foram submetidas, em uma segunda etapa, a um focus
group aplicado junto aos profissionais da indústria de capital de risco no Brasil, com o
propósito de validar e complementar os resultados encontrados. O resultado obtido foi um
modelo de decisão que apresenta a síntese entre os pontos de vista dos gestores e dos
empreendedores.
1. Procedimentos Metodológicos
1.1. Problema e objetivo da pesquisa
O mercado de capital de risco no Brasil, embora ainda incipiente, mostra-se hoje bastante ativo
principalmente em alguns setores específicos de nossa economia. São atualmente dezenas de
fundos constituídos, que por sua vez investiram em diversas empresas de pequeno e médio
porte, algumas delas já tendo resultado em saída dos investidores iniciais. Por outro lado,
empresários ávidos por obtenção de recursos, mas reticentes quanto às alternativas existentes
abordam esses gestores ou são abordados por ele na busca de seu desenvolvimento
empresarial. O objetivo desse estudo, à luz da literatura relevante sobre o assunto, procurou
responder ao seguinte problema de pesquisa: como se desenvolve o processo decisório e o
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alinhamento de interesses de gestores de fundos e de empreendedores no financiamento em
capital de risco no Brasil?
A pesquisa buscou, portanto revelar a dinâmica que conduz o processo de decisão de
investimento de capital das empresas de venture capital - VC, bem como os requisitos para a
condução bem sucedida da negociação entre o gestor de capital e o empreendedor, denotandose o processo de decisão em forma de um modelo, como principal contribuição do trabalho.
1.2. Procedimento metodológico
Dada a natureza exploratória do problema situada em um terreno comportamental de agentes,
foi realizada uma pesquisa de campo utilizando uma metodologia qualitativa buscando
identificar os fatores utilizados pelos gestores e empreendedores que norteiam seu processo
decisório.
A técnica utilizada foi a de entrevista estruturada em profundidade para a obtenção das
informações. Esta técnica foi utilizada, para ultrapassar eventuais problemas de lacuna
bibliográfica e permitiu um claro entendimento das questões, levando conseqüentemente à
obtenção de melhores respostas dos entrevistados.
Inicialmente o trabalho foi conduzido separadamente por dois grupos de pesquisadores a partir
da elaboração de um referencial analítico distinto, que gerou os questionários aplicados a cada
grupo, gravados e posteriormente transcritos. Foram entrevistados cinco executivos de
empresas de venture capital e cinco pesquisadores de venture capital. Nesta pesquisa os dados
foram categorizados a partir da análise de conteúdo segundo o enfoque de Bardin (1977). Em
linha com Denzin e Lincoln (2000), a análise de resultados foi feita usando os preceitos de
redução de textos e matrizes para entabular as hipóteses.
Posteriormente, para validação dos resultados encontrados e do modelo de decisão proposto
foi utilizada a técnica do focus group, considerada uma técnica apropriada para este momento
da pesquisa. De acordo com Myers e Macnaghten apud Barbour e Kitzinger (2001) a grande
força de Focus Groups como técnica é a vivacidade, complexidade e falta de previsibilidade da
conversa, onde participantes podem estabelecer conexões rapidamente confundindo a
codificação dos pesquisadores, mas permitindo espaço para reflexão. Segundo Morgan (2005),
o focus group seria por si só um método completo.
Na seleção dos participantes do focus group houve uma preocupação em organizá-lo de forma
que houvesse grande heterogeneidade, como recomendado por Fern (2001), entre as pessoas
das empresas participantes.
Os comentários gerados pelo focus group foram filmados, transcritos e analisados pelo grupo
de pesquisadores, depreendendo-se deste a validação do modelo discutido na pesquisa.
2. Referencial teórico
2.1. Ambiente
Conforme Hitt et all (2002), na esteira de toda grande gama de novidades tecnológicas, novos
negócios têm surgido no mundo, especialmente nos países mais avançados. Estes novos
negócios buscam aproveitar as possibilidades novas de se criar riqueza, através de empresários,
conhecidos como empreendedores. Ao mesmo tempo é notável o florescimento do fenômeno
do empreendedorismo, que envolve a idéia de criar o próprio negócio, a partir de uma idéia
inovadora, oriunda da bancada de testes para o mercado, sem que necessariamente uma grande
empresa esteja dando o respaldo físico, material e financeiro para essa iniciativa.
Empreender, no sentido mais estrito da palavra, segundo Hisrich e Peters (2004), significa
assumir riscos por conta da criação de um próprio negócio. Não é uma característica que
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marca as pessoas em geral, mas uma proporção pequena da sociedade que não teme o fracasso
que é possível por conta da incerteza, mas, ao contrário, arrisca algum recurso ou todo o
patrimônio pessoal numa idéia virgem ou quase virgem que tem potencial de dar certo, e só
por conta disso, incentiva o ato de empreender.
Em países onde o empreendedorismo está mais desenvolvido, o dinamismo da economia é
maior, com impacto favorável no crescimento do produto interno e na capacidade de se fazer
negócios rentáveis além das fronteiras.
2.2. Captação de recursos de longo prazo
Ao analisar a evolução dos segmentos do mercado financeiro nos EUA, Saunders (2000)
destaca, desde os anos setenta, o crescimento diferenciado da indústria de fundos mútuos e dos
serviços financeiros relacionados com o segmento de seguros, fortalecendo a captação de
recursos a prazos mais longos. Paralelamente à expansão patrimonial destes segmentos, o
autor ainda destaca a crescente evolução da emissão de títulos pelo setor privado. Mishkin
(2000) igualmente observou que, desde os anos 80, a crescente internacionalização dos
mercados financeiros tem-se tornado uma importante tendência, destacando inclusive o
crescimento financeiro mais do que proporcional dos mercados estrangeiros fora dos EUA.
A esse respeito, Grinblatt e Titman (2005) afirmam que os mercados financeiros internacionais
tornaram-se globais, pois as empresas norte-americanas captam recursos em toda parte do
mundo enquanto os investidores norte-americanos ofertam capitais tanto para empresas
estrangeiras quanto domésticas.
Com relação à importância relativa dos padrões de financiamento entre os mercados
financeiros dos países desenvolvidos para as empresas abertas, Mishkin (2000) destaca que
mesmo nos EUA e Canadá, as empresas ainda buscam em primeiro lugar os recursos nos
intermediários financeiros para o financiamento das suas atividades.
Brealey, Myers e Allen (2005) colocam uma série de questões quanto ao aspecto decisório da
empresa na captação de recursos, tais como: deve emitir mais ações ou deve tomar recursos
emprestados, deve emprestar a prazos mais curtos ou mais longos, deve emitir um título de
dívida de longo prazo ou conversível em ações, dentre alternativas possíveis.
Depreende-se que um mercado de capitais desenvolvido é prerrogativa fundamental para que
as empresas possam estabelecer suas políticas de estrutura de capital, na medida em que este
permite uma composição mais adequada entre capital próprio e capital de terceiros. Nos países
mais desenvolvidos, e particularmente nos Estados Unidos, o mercado de capitais,
desenvolveu-se a tal ponto que inclusive empresas de pequeno e médio porte conseguem
captar recursos de capital próprio e de terceiros de longo prazo, através do lançamento público
de títulos ou ações.
2.3. Situação das empresas brasileiras de pequeno e médio porte
Para Belaish (2003) os indicadores para o mercado financeiro do Brasil têm mostrado um nível
de utilização abaixo do seu potencial. A autora verifica, por exemplo, que no ano 2000 os
empréstimos atingiram cerca de 25% do PIB, um desempenho muito aquém dos países
desenvolvidos (EUA, Japão e área do Euro), onde alcançou cerca de 78%, embora desde
2004 tenha havido uma significativa melhora destes indicadores, sobretudo para o mercado de
ações nacional, porém permanecem verdadeiras as conclusões básicas da autora, pois tem
havido sérias restrições na disponibilidade de recursos para as empresas nacionais, sobretudo
as de pequeno e médio porte.
Segundo La Rovere (2001) as empresas de pequeno e médio porte no Brasil são aquelas que
acabam tendo maior dificuldade de captar recursos no mercado. Isso se deve ao maior risco de
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crédito envolvido e à falta de condições mínimas para estar abrindo o capital através do
lançamento de ações. Em particular, as empresas que mais necessitam de financiamento
externo, seja através de capital próprio, seja através de dívidas, são as empresas pequenas ou
médias com alto potencial de crescimento por conta do modelo de negócio que criaram ou das
novas tecnologias em que estão baseadas.
Tais empresas são, portanto, caracterizadas por serem novas, terem alto potencial de
crescimento e não disporem dos recursos necessários para promoverem esse crescimento. A
tomada de dívidas não é viável por conta da natureza do mercado de crédito, que não favorece
a concessão de financiamento para empresas novas ou muito novas. É conveniente ressaltar
que tais empresas, ditas emergentes, possuem alto potencial de gerar rentabilidade, mas ao
mesmo tempo possuem alto nível de incerteza em relação às suas perspectivas futuras, dentre
outras razões, por conta do alto desconhecimento que se tem acerca de negócios novos, que
não possuem histórico de crédito.
2.4. Empresas de venture capital e private equity
Considerando a impossibilidade prática de abertura de capital através do lançamento de ações,
o mecanismo criado consistiu em atrair novos e poucos sócios para a empresa, que passariam a
dividir com o dono original, a propriedade da empresa. Tal capital é chamado de venture
capital ou private equity denominações em inglês para o que vem sendo chamado
genericamente no Brasil de capital de risco.
O capital de risco apresenta-se como uma das possíveis alternativas a esse desafio. Dessa
forma, as empresas emergentes, que não têm acesso a dívidas no mercado, têm a alternativa de
atrair recursos sob a forma de capital próprio. Considerando a impossibilidade prática de
abertura de capital através do lançamento de ações, o mecanismo criado consistiu em atrair
sócios financeiros para a empresa, que por sua vez passariam a dividir a propriedade da
empresa com o empreendedor.
Esta indústria é composta por empresas caracterizadas pelo seu perfil de risco e retorno
diferenciado, dependendo do seu estágio de crescimento, denominadas, no seu estágio mais
maduro de private equity e, em um estágio anterior por venture capital.
Conforme Vinturella e Erickson (2004), especialmente a partir dos anos 90 criaram-se nos
mercados de capitais dos países mais desenvolvidos empresas especializadas em investir em
negócios emergentes, com alto potencial de crescimento. No Brasil predomina o modelo de
gestora de fundos de investimento, em que uma empresa, normalmente ligada a uma instituição
financeira de grande porte, monta uma equipe especializada em gestão de fundos, cujas
atividades consistem em prospectar possibilidades, analisar propostas concretas, avaliar
negócios, avaliar os riscos envolvidos, aportar recursos e acompanhar o investimento até o
momento da saída, que tende ocorrer num prazo de dez a quinze anos.
Para Ueda (2004) os gestores destes investimentos têm se tornado muito conhecidos pelas
suas práticas em apoiar este tipo de empresa, correndo o risco do investimento com o
empreendedor e assumindo papel crescente no financiamento das suas atividades, em oposição
ao crédito bancário.
O mercado de empresas de private equity, por sua vez, caracteriza-se por ser mais maduro e
por apresentar investimentos em negócios que não necessariamente envolvem um alto grau de
inovação ou de conteúdo tecnológico, mas que apresentam fundamentalmente potencial de
crescer e por isto necessitam de aporte de capital próprio.
Com relação ao perfil dos empreendimentos financiados, pesquisa da Associação Brasileira de
venture capital e private equity – ABVCAP (2006) revela que, no Brasil, as indústrias não
tecnológicas receberam a maior parte dos recursos nos últimos três anos, aproximadamente
50% do total investido. Em seguida vem o grupo de empresas relacionadas a computadores e
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empresas de comunicações e mídia, representando mais do que 46% do total investido. Apesar
da dominância destes três setores no mercado, numa base ano a ano, estes vêm perdendo
participação para os segmentos de semicondutores e saúde e biotecnologia, ou seja, há uma
tendência de migração de recursos para empreendimentos de base tecnológica e com maior
potencial de retorno.
Gompers e Sahlman (2002) reconhecem a maturidade e ainda crescente importância das
finanças empreeendedoras nos EUA no apoio ao crescimento dos investimentos em empresas
de venture capital e private equity, o que conforme Pavani (2003), ainda não acontece de
forma plena no Brasil, dado o fato de ainda ser um mercado incipiente e pouco conhecido
pelos investidores em geral.
Mesmo no que se refere aos fundos de venture capital e private equity, observa-se na
realidade brasileira uma predominância de carteiras de investimento concentradas em um único
ou muito poucos setores, o que revela a pequena propensão dos capitalistas de risco em
diversificar seus investimentos tal como o fazem investidores tradicionais. Isso, por si só, torna
o processo decisório de investimento particular no Brasil, exigindo critérios diferentes por
parte das empresas brasileiras de venture capital.
Muitas empresas decidiram abrir o seu capital nos últimos cinco anos e ingressar
preferencialmente no chamado Novo Mercado, onde são negociadas ações de empresas com
melhores níveis de governança corporativa, como Gol Transportes Aéreos, Natura, Localiza,
DASA, UOL, Submarino, etc. Esses eventos ilustram bem a tendência aparentemente
consistente de crescimento do mercado de ações brasileiro, em termos de ações listadas,
volume de negócios e capitalização de mercado. Iniciativas relevantes têm sido desenvolvidas
no sentido de dinamizar também o mercado secundário de debêntures (título de renda fixa
regulamentado pela Lei das S.A.s de 15/12/1976).
2.5. A decisão de empreender
A concessão de crédito é fator chave para produzir inovação e propiciar o crescimento das
empresas. Schumpeter apud Vedovelo, Puga e Félix (2001) reconhecia, em sua teoria do
desenvolvimento econômico, “que os empresários, para se tornarem a força propulsora do
processo de inovações, precisam ser capazes de obter crédito para financiar a produção de
inovações”. Ainda de acordo com Vedovelo, Puga e Félix (2001), o acesso ao crédito é ainda
mais difícil nos estágios iniciais de crescimento das empresas, quando os recursos gerados
internamente são insuficientes para financiar um maior desenvolvimento.
Mesmo empresas de base tecnológica e de alto potencial de rentabilidade futura têm
dificuldades de acesso ao capital no início de suas operações. Essas empresas em geral não
possuem garantias reais para oferecer, já que a maior parte de seus ativos é intangível,
constituído pelo conhecimento tecnológico adquirido. Para essas empresas ditas emergentes
que não têm acesso a dívidas no mercado, resta como alternativa atrair recursos sob a forma
de capital próprio.
A ausência de instrumentos de financiamento adequados pode tornar-se um impedimento ao
crescimento de empresas potencialmente geradoras de novas tecnologias no Brasil, o que torna
fundamental a busca por alternativas de captação de recursos para novos empreendimentos.
Segundo Ueda (2004) o capital de risco tem sido solução alternativa nos estágios iniciais do
negócio, ao agir como incubadora no desenvolvimento de empresas, em substituição ao capital
do setor bancário, mais tradicional. O aporte de recursos de crédito bancário tem declinado
desde 1997, enquanto os recursos originados de venture capitalists em 2001 eram quase 100
vezes maiores do que em 1997.
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2.6. Aspectos gerais dos investimentos via venture capital e private equity
Venture capital - VC são constituídos por investimentos em empresas em estágios iniciais de
operação, sem uma estrutura bem consolidada e sem um portfolio de produtos bem definido.
Segundo Hisrich e Peters (2004) existe ainda uma fase anterior ao VC, onde as empresas
recém-criadas dependem de recursos ou de parentes e amigos, ou de uma figura existente no
mercado de capitais denominada de angel investor, investidor individual, com certa fortuna e
disposição de aportar recursos numa empresa embrionária, mas com grande potencial de
crescer e consolidar-se.
Para Fairchild (2004) os venture capitalists têm características diversas de outros investidores
pelas seguintes razões: a) os venture capitalists operam de forma particular, aportando
recursos por meio de contratos financeiros, através dos quais negociam com a gerência da
empresa uma parte das ações e do controle acionário, bem como as formas de desinvestimento;
b) eles não apenas fornecem recursos para atender às necessidades financeiras das empresas,
mas proporcionam uma parceria prestando serviços que adicionam valor ao negócio; c) eles
contribuem para o sucesso do negócio do empreendedor; d) eles procuram realizar seus
investimentos após certo tempo de maturação, substituindo-os por outros em sua carteira, e e)
a decisão de aportar os recursos tem dado importância especial a fatores tais como ética e
reputação do empreendedor.
Van der Berghe e Levrau (2002) analisaram a relação entre o venture capitalist e o
empreendedor, no mercado de ações dos EUA, em busca de um novo modelo de governança e
monitoramento das empresas. Eles justificam que uma vez que os venture capitalists são fonte
importante de recursos para as empresas tecnologicamente inovadoras, seria admissível que
esses acionistas viessem a exercer um papel ativo no seu monitoramento. Para eles a existência
de assimetria de informação, gerada pelos investimentos realizados nas empresas de venture
capital, leva ao surgimento de riscos de agência, justificando o papel de investidores ativos
exercido pelos venture capitalists. Procurando reduzir os riscos, investidores e
empreendedores têm celebrado contratos específicos, assegurando aos primeiros direitos
diferenciados como acionistas e mecanismos de controle de gestão; através de mecanismos
especiais, estes investidores estariam atuando de forma diversa, mais influente na gestão do
negócio, compartilhando as decisões, diferentemente do que costuma ocorrer em investimentos
de capital de risco por investidores tradicionais como bancos e fundos de previdência.
Para Kirilenko (2001), os investimentos em empresas de venture capital geralmente ocorrem
em épocas nas quais as empresas investidas não apresentam rentabilidade e, às vezes, nem
mesmo um produto já existe. Esta é a razão pela qual o investimento é viabilizado através da
montagem de um complexo conjunto de contratos financeiros, que asseguram direitos de votos
diferenciados para os investidores, como uma forma de assegurar a transformação de talento
empreendedor em empresas produtivas, produtos e mercados. A distribuição desproporcional
de direitos de controle acionário decorre, portanto de uma situação caracterizada por um
problema de seleção adversa. Em sua análise do processo de contratação, Kirilenko (2001)
justifica, portanto porque nessas operações os investidores conseguem obter direitos de
controle proporcionalmente superior ao valor do seu investimento.
Segundo Hsu (2004), é um alto desafio para o investidor concordar com o investimento,
particularmente quando a reputação do empreendedor não é conhecida, situação em que seria
necessário criar-se uma estrutura contratual específica de forma a evitar problemas de agência.
Através de suas análises, o autor conclui que os negócios realizados têm levado o
empreendedor a aceitar certo desconto no preço das ações, de forma a poder acessar os
recursos do investidor de melhor reputação no mercado. Segundo o autor a escolha de um
investidor de reputação diferenciada, chamada de “afiliação”, seria um tipo de benefício, que
justificaria a aceitação mais rigorosa das condições propostas por certos investidores.
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2.7. O mercado de venture capital e private equity
Em investimentos de capital de risco o capitalista empreendedor ou venture capitalist aporta
recursos e serviços a um empreendimento com perspectivas de crescimento, correndo riscos
com o empreendedor em troca de remuneração sobre o seu investimento, obtendo direitos
sobre o valor a ser gerado pelo empreendimento e controle sobre o mesmo.
De acordo com Brealey, Myers e Allen (2005), o objeto de investimento do mercado de
venture capital são empresas jovens de capital fechado e que possuem alto potencial de
crescimento, justamente por conta do seu caráter de inovação. A maioria delas são empresas
de tecnologia criando novos modelos de negócios ou novos produtos. Tais empresas de
tecnologia possuem características tais que as distinguem das demais empresas, atuando em
setores mais tradicionais, no que toca a políticas financeiras, mensuração de desempenho,
avaliação e cálculo de custo de capital.
Para Silva e Bueno (2002), “a indústria de capital de risco cumpre um papel fundamental no
processo de inovação”. Ela se especializa em identificar e apoiar aquelas inovações com
característica de elevado risco-retorno que outros agentes tradicionais de financiamento não
ousam considerar. O que habilita essa indústria a desempenhar esse papel é sua particular
competência em captar recursos junto a investidores de longo prazo, em administrar riscos
relativos aos novos investimentos, em encontrar formas de agregar valor a esses
empreendimentos e em realizar seu desinvestimento, remunerando os investidores. Esse é o
ciclo do negócio de venture capital.
Ainda na ótica de Silva e Bueno (2002) o venture capitalist é um intermediário que gerencia
recursos de terceiros visando prover retornos respeitáveis sobre um portfolio de investimentos
de elevada performance risco-retorno. O venture capitalist sabe de antemão que muitos
investimentos de seu portfolio fracassarão e alguns darão retornos apenas marginais, mas sabe
também que uns poucos investimentos darão retornos respeitáveis, fazendo com que a carteira
de investimento tenha um retorno médio elevado. O sucesso desses poucos investimentos bem
sucedidos compensa a falta de retorno dos demais. Normalmente os venture capitalists
investem em empresas que ultrapassaram a fase de start up e estão em fase de expansão.
Ao realizar o investimento, o venture capitalist se expõe aos riscos associados ao negócio e à
gestão da equipe empreendedora. Ambos os riscos são potencializados por assimetria de
informações e de competências entre as partes.
Como se percebe tanto o venture capitalist quanto a equipe empreendedora enfrenta os
problemas de agência (conforme a teoria da agência), particularmente os de seleção adversa e
de risco moral.
Robinson e Wasserman (1999) alertam os empreendedores para o fato de que o processo de
seleção de investimentos exigir mais do que um bom plano de negócios e passa por uma
avaliação pessoal do empreendedor, suas experiências passadas e de sua visão de negócios. Há
uma preferência dos capitalistas de risco por projetos que já ultrapassaram a fase inicial de
start-up, ou da infância conforme modelo de Adizes (2001). Projetos que têm clientes e
mercado, e que necessitam de capital para expansão, têm recebido maior aporte de recursos.
Para Robinson e Wasserman (1999) existe ainda o desafio das negociações entre o
empreendedor e o capitalista de risco, o que inclui valor do negócio, condições de
investimento e reinvestimento, condições de saída, além das barreiras para chegar a um acordo
e termos contratuais. O processo envolve uma intensa negociação entre as partes, que nesse
caminho devem reduzir as assimetrias de informação, efetuar alinhamento de interesses e
definir aspectos relativos ao controle do processo decisório e sobre a proteção do capital
investido.
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O venture capitalist, por outro lado, precisa compreender que o processo de
“empreendedorismo”, aqui conceituado como o surgimento de novos empreendedores e novos
negócios, bem como o desenvolvimento e crescimento desses negócios, é função de uma série
de fatores. Fatores estes que foram estudados sob o enfoque pessoal, individual e motivacional
por Degen (1989), Fortin (1986) e Gibb e Ritchie (1981) e também sob o enfoque da natureza
interna do negócio e do mercado, como dado por Gibb e Ritchie (1981).

2.8. Mecanismos de saída
Conforme Fried e Hirsrich (1994), “os investidores geralmente asseguram seus retornos
através de uma oferta pública, venda da empresa investida, ou por uma oferta de recompra por
parte da empresa investida”. Embora os investidores não esperem liquidez assegurada, estes
requerem a possibilidade de acionarem algum tipo de mecanismo que assegure liquidez à sua
posição dentro de um período de 3 a 10 anos, nos EUA, geralmente para um sócio estratégico.
Por outro lado, de acordo com Levin et al (2004), quando os venture capitalists decidem pela
realização de um investimento em uma empresa, têm por objetivo conseguir dar liquidez ao
investimento ao perceberem que o capital inicialmente investido está atingindo o nível de
máximo retorno desejado.
Este ponto ocorre quando a curva de retornos deixa de crescer de forma geométrica,
geralmente de 3 a 7 anos, após o investimento inicial.
Segundo Levin et al (2004), além das alternativas de saída supracitadas, as possíveis opções de
saída para o VC são as seguintes:
 Venda do lote de ações para uma empresa maior em troca de suas ações, ou parte em ações
e pagamento à vista.
 Venda dos títulos de volta para a empresa investida, por exemplo, através de ações
preferenciais resgatáveis, talvez por preços já programados no tempo.
As alternativas de liquidação do negócio, segundo Hazen (1988), são bastante semelhantes às
já citadas, acrescentando ainda a possibilidade de fusão da empresa investida com outra.
Existem empresas que não estão preparadas do ponto de vista da família controladora, não têm
a dimensão, ou mesmo atratividade suficiente para uma oferta pública, tornando necessárias
alternativas de dar liquidez ao investimento.
A estruturação original do plano de investimentos pelo VC, segundo Levin et al (2004), se dá
através da implantação de um negócio, de aquisição de ações buscando rentabilidade em certo
período de tempo, via financiamentos alavancados (LBO ou leveraged buy out), consolidação
industrial ou em uma empresa com problemas financeiros, considerando desde o início, as
possibilidades estratégicas de saída.
Os contratos assinados por ocasião do investimento inicial, em geral, já proporcionam ao VC
determinados mecanismos que lhe garantem certos direitos sobre a sua saída estratégica do
negócio.
Estas garantias são fundamentais para assegurar os interesses do VC, pois na ocasião da saída
do negócio poderá haver pouca cooperação devido a interesses opostos por parte de acionistas
controladores da empresa investida.
Vale ressaltar que esses contratos, além das cláusulas gerais, têm condições específicas que
objetivam resguardar os termos negociados pelas partes no momento do desembolso, bem
como assegurar o exercício dos direitos do investidor no futuro, caso haja alguma alteração na
filosofia da empresa investida.
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3. Análises dos processos de decisão por aprte dos gestores e dos empreendedores
Seguindo o protocolo elaborado para o focus group, após a explanação do projeto por parte
do moderador, procedeu-se a uma apresentação por parte dos pesquisadores dos resultados do
modelo individual de processo decisório dos empreendedores, conforme quadro 1 a seguir e
explicação abaixo.

Quadro 1 – Processo de Decisão na Ótica dos Empreendedores
Fases

Etapas

1. Identidade
Pré-Aproximação
2. Desenvolvimento do
Empreendimento

3. Busca de Parceria
Aproximação
4. Reorganização da estrutura
do negócio
Negociação

5. Ajustes

Fechamento
Aprendizagem

6. Fechamento do Negócio
7. Novas captações

Aspectos Envolvidos
Educação, formação e capital social
Influências
Fatores que impulsionam o início do
empreendimento
Identificação do Negócio
Necessidades
Formas de Busca
Análise de Alternativas
Perfis de Parceiros
Preparação da estrutura societária
Verificação de compatibilidade
Aproximação das partes
Entendimentos Preliminares
Conhecimento Mútuo
Conhecimento e reestruturação do negócio
Avaliação do Negócio
Comprometimento Emocional
Negociações Contratuais
Comprometimento Jurídico
Novos negócios ou ampliação do negócio
atual

Fonte: os autores

As principais conclusões do processo decisório dos gestores de fundos identificadas pela
pesquisa foram:
 a identidade do fundo, caracterizada pela origem cultural dos cotistas e de seus gestores,
teve fundamental importância na definição dos projetos a serem estudados, através dos
estatutos de constituição dos fundos, em conformidade com a literatura internacional;
 houve identificação dos estágios de prospecção de negócios, análise das oportunidades e a
avaliação das mesmas. Pode-se traçar um paralelo com o processo de análise de projetos
internos às empresas e também com a análise de escolha de investimentos em ações, pois se
buscam oportunidades de se obter resultados reais expressivos em um cenário de risco;
 a etapa de avaliação do negócio, da pessoa física e jurídica constitui um ponto crucial no
fechamento do deal. Características pessoais do empreendedor foram consideradas, bem como
sua situação familiar, e sua atitude pessoal em relação à sociedade;
 o comportamento da empresa em relação ao tratamento fidedigno de suas contas apareceu
como ponto fundamental, destacando-se a importância da ética empresarial e clareza contábil
do negócio.
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 a compatibilidade entre gestor do fundo e empreendedor levou seja à quebra da negociação
seja à etapa seguinte, de formalização da parceria, identificada por instrumentos jurídicos e de
governança bastante duros;
 além de todos os aspectos críticos de determinação de membros de conselho, pessoas
financeiras chave na organização, descrição de relatórios e de distribuição acionária com
diferentes poderes, também foram citados os mecanismos clássicos de alinhamento, como
planos de ações ou opções da empresa, participações por resultado e planos de benefícios de
médio e longo prazo;
 as etapas que tratam da avaliação de investimentos e aprendizagem de gestão são etapas
internas do gestor do fundo, em sua reflexão em relação à qualidade destes processos. A etapa
da avaliação de investimentos levantou entre os diferentes entrevistados comportamentos
similares de acompanhamento de negócios (planilhas de valuation, indicadores financeiros,
etc.), mas também os diferenciou no seu uso (intensivo participativo ou distante e
descentralizador);
 o gerenciamento por resultados mostrou-se um bom instrumento quando tudo vai bem. Mas
quando existe algum dos indicadores que se comporta negativamente, a resposta de todos os
gestores é de uma maior participação nas decisões, ou até intervenção quando necessário;
 os gestores utilizam em seus aspectos de aprendizagem a experiência de negócios mal
sucedidos ou que tiveram algum tipo de problema, trazendo esta experiência na próxima
negociação com empreendedores e também na nova formatação jurídica quando do
fechamento. Isto não impede, entretanto, que novos problemas surjam causados por variáveis
não controladas, como ambientais e regulatórias ou sistêmicos (eventos que afetam o risco
país, de modo geral);
A seguir foi apresentado o processo decisório por parte dos gestores, conforme o quadro 2
abaixo:
Quadro 2 – Processo de Decisão na Ótica dos Gestores
Fases

Etapas

1. Identidade do Fundo

Pré-Aproximação

2. Processo de identificação e
Análise de Oportunidades
3. Estudo Estratégico das
oportunidades

Aspectos Envolvidos
Cultura Organizacional dos Controladores
Características Legais e Societárias do
Fundo
Gestão Organizacional
Identificação de oportunidades
Análise Econômico-financeira
Mapeamento das oportunidades
Avaliação das oportunidades
Avaliação da Pessoa Física

Aproximação

Negociação e
Fechamento

4. Avaliação do Empreendedor e
de seu negócio
5. Formalização da Parceria

6. Avaliação dos investimentos
Aprendizagem
7. Aprendizagem de Gestão

Fonte: os autores

Avaliação da Pessoa Jurídica
Estrutura Jurídica do Negócio
Aspectos de Gestão do Negócio
Aspectos Internos de Aprovação
Avaliação financeira individual
Avaliação da Gestão
Aspectos de maximização do Investimento
Análise de Negócios não realizados
Análise de Negócios mal sucedidos
Análise das melhores práticas
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No que se refere aos empreendedores, a pesquisa permitiu a compreensão das fases e etapas,
dos critérios de decisão e das expectativas que constituem a dinâmica do processo de tomada
de decisão em investimentos de capital de risco das empresas brasileiras.
Concluiu-se que, na ótica dos empreendedores:
 a educação e a formação do empreendedor e da equipe de fundadores são de alto nível: eles
cursaram universidades e buscaram experiências em incubadoras ou laboratórios de tecnologia
da informação e mantinham contato com a tecnologia de ponta;
 tiveram influência de personalidades empreendedoras e bem sucedidas e são afeitos a criar e
a vencer desafios;
 iniciaram seus negócios com capital próprio e depois tiveram a ajuda de um angel investor
ou de uma incubadora;
 procuraram alternativas para financiar a expansão dos seus negócios, mas não encontraram
linhas de financiamento adequadas, principalmente por não ter garantias reais a oferecer;
 procuraram ou foram assediados por venture capitalists que estavam dispostos a também
correr os riscos do negócio, mas com uma série de exigências;
 o perfil do parceiro escolhido foi aquele que deu suporte financeiro e/ou suporte de gestão;
 todos os empreendedores tiveram que adaptar as suas empresas em forma de S/A e mudar a
estrutura decisória das empresas, com a criação de conselho de administração que tem
participação do fundo de venture capital e private equity;
 a aproximação com os gestores dos fundos se fez com a apresentação do plano de negócios
em road shows nos EUA e Brasil, fóruns de venture capital organizados pela Finep ou pelo
conhecimento de amigos;
 a negociação dos ajustes contratuais é um processo longo e penoso, onde se discutem todos
os aspectos envolvidos no negócio, com a assessoria de advogados de ambos os lados na
negociação das cláusulas contratuais;
 a parte mais complicada nas negociações foi o valuation, porque não há um consenso. O
empreendedor tem uma visão sobre o valor do seu negócio, que não coincide com a visão do
investidor;
 o conhecimento mútuo se dá durante o longo período de negociação, em que ambas as
partes analisam todos os aspectos envolvidos no negócio;
 em todos os casos entrevistados houve comprometimento dos empreendedores com metas
de receita, crescimento e resultados em troca da participação dos fundos;
 as cláusulas de drag along e tag along não constituíram obstáculos à negociação, pois os
empreendedores estavam conscientes de que sem essas cláusulas as negociações não
prosperariam;
 a estruturação do deal foi objeto de muita negociação e variou de caso para caso;
 a saída mais comumente negociada foi a compra das ações por um investidor estratégico e a
recompra das ações pelos próprios empreendedores.
No caso de novo investimento para novas expansões o empreendedor dificilmente consegue
aporte de capital no fundo original, pois agora suas ações valem mais e se torna difícil conciliar
os interesses. É mais comum o fundo original indicar outros fundos para fazer o novo
investimento.
4. Apresentação do modelo sintético e resultados do focus group

12

Após a apresentação dos quadros acima e dos resultados das pesquisas separadas, os foram
apresentados aos participantes do focus group os critérios de análise e os procedimentos
metodológicos utilizados para a construção do modelo sintético.
Agruparam-se, portanto as cinco fases detectadas, presentes nos dois processos, sintetizados
em um só processo de associação entre o empreendedor e o gestor, buscando retratar a
realidade, inclusive quanto às motivações presentes em ambas as partes: 1) pré-aproximação;
2) aproximação; 3) negociação; 4) fechamento; 5) aprendizagem.
Foi assim elaborado o modelo, apresentado esquematicamente em suas fases, conforme figura
1 abaixo. Por um lado encontram-se as variáveis ligadas à formação do fundo e de outro a
formação do negócio, passando para uma etapa de aproximação das partes, que pode ou não
culminar em um casamento de interesses, até o estágio final representado pelo fechamento do
negócio e aporte de recursos dos gestores aos empreendedores. Também foi analisado o
estágio de pós-fechamento e o aprendizado resultante para ambas as partes.

Figura 1 – Modelo do processo de tomada de decisão de gestores de VC e empreendedores
Fonte: os autores

O modelo acima, composto pelas cinco fases já mencionadas, busca sintetizar o processo de
decisão conjunta dos gestores e empreendedores. A descrição em separado dos processos de
decisão justificou a existência das cinco fases, tanto por parte dos empreendedores como dos
gestores. Vale ressaltar que a escolha desta figura, como se fossem dois “Y”s, um acoplado ao
outro, de forma inversa, buscou simbolizar uma temporária convergência de interesses, que
geralmente é visualizada nos casos onde o processo é bem sucedido do início ao fim:
 A parte superior mostra a existência separada dos Gestores e Empreendedores, unidos por
um propósito comum, por certo espaço de tempo, em busca de seus objetivos próprios que se
tocam no tempo e espaço.
 Na parte inferior, o “Y” invertido, embora ligado ao “Y” inicial, mostra que, uma vez
satisfeitas as motivações iniciais, os parceiros originais tendem a ser substituídos por outros,
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estratégico (ou via mercado de ações, ou via recompra pelo empreendedor), passando a seguir
cada um seu próprio caminho.
O empreendedor capitalizado e profissionalmente mais maduro busca novos horizontes e o
gestor dos fundos busca novas oportunidades de reciclar sua carteira de investimentos, uma
vez realizado o seu investimento original. Ressalte-se que esse modelo é válido apenas nos
casos de cumprimento de todas as etapas do início ao fim, já que em muitos casos a separação
ocorre precocemente por divergência de interesses e motivos diversos, podendo inclusive parar
na justiça comum, por desgaste e absoluta falta de diálogo entre as partes.

 Na pré-aproximação, verificou-se que existem certas empresas, de rápido crescimento, que
podem aceitar a parceria específica proposta pelos fundos. Por sua vez, o empreendedor possui
traços culturais bem determinados, como o desejo de crescer e a disposição de pagar um preço
para potencializar o crescimento do seu negócio.
 Na fase da aproximação, a convergência das identidades do fundo e do empreendedor
permite a troca de interesses, pois o empreendedor necessita de recursos de longo prazo e
apoio profissional na gestão e o gestor de fundos somente aplica seus recursos, com a
consciência da redução de riscos. As regras nesta etapa têm de ser claras, estejam ou não nos
contratos a serem firmados. Assim a confiabilidade é fator chave para o alinhamento de
interesses.
 Na fase da negociação, o empreendedor vai avaliar as suas necessidades e o preço que está
disposto a pagar. O gestor trabalha, por sua vez, sem perder de vista o objetivo de buscar a
criação de valor, dentro de um prazo definido e uma meta perseguida. Neste momento a
presença dos diversos conselheiros de ambas as partes é fundamental para assegurar o grau de
confiança no negócio estabelecido. Enquanto o empreendedor possui mais informações de seu
negócio e está apreensivo por ceder parte do seu controle, o gestor por sua vez, busca reduzir
o desconhecimento solicitando garantias legais e metas financeiras.
 Na fase de fechamento busca-se um alinhamento perfeito entre as partes. Contratos leoninos
acabam criando problemas para ambos e por isto, devem ser evitados neste momento.
Definidos os valores da transação e as definições das mudanças estruturais, parte-se para a
nova rota estratégica. É o momento em que os dois lados começam realmente a andar juntos.
 Foi acrescentada uma etapa no processo de tomada de decisão do capital de risco, posterior
ao fechamento, onde ambas as partes refletem sobre o processo que se passou. São
ponderados os pontos positivos e negativos, destacando-se as melhores práticas. Sim, pois do
lado do gestor este continuará buscando novos negócios e este aprendizado tem alto valor na
redução de potenciais problemas futuros e ele continua sua busca por novos negócios ou
novos investimentos, e sem dúvida, evitará enfrentar os mesmos problemas.
5. Conclusão
O objetivo deste trabalho foi o de identificar um modelo de decisão alinhando a perspectiva
dos gestores de fundos de venture capital e private equity e dos empreendedores que
receberam recursos dessa indústria, considerando-se nas etapas do processo, o potencial
desalinhamento de interesses e as soluções encontradas pelas partes para superação das
dificuldades. Para a elaboração do modelo, foi realizado um levantamento bibliográfico da
literatura relevante sobre o assunto, que permitiu analisar criticamente os dados obtidos
através de entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos participantes do mercado. Em
seguida, foi realizado um painel de debate no formato de focus group, onde os processos
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explicados separadamente geraram um só modelo sintético, que resumiu as principais etapas da
tomada de decisão de se recorrer ao capital de risco.
Em que pesem as diferenças de visão e de interesses entre fundos de venture capital e
empreendedores, esta pesquisa evidencia que elas podem ser superadas. Especialmente quando
o empreendedor compreende desde o início a dinâmica do processo, suas etapas e,
principalmente, vislumbra os benefícios potenciais que vão além da alavancagem financeira do
negócio e se estendem ao know-how gerencial e acesso ao network propiciada pelos canais dos
capitalistas de risco.
É importante observar, todavia, que a análise efetuada baseou-se em empreendedores com
formação acadêmica diferenciada e que dirigem negócios de alta tecnologia em estágio de
start-up que, portanto, têm características particulares que não podem ser diretamente
estendidas a outros perfis de negócios e de empreendedores. A pesquisa também tem
limitações por ter sido focada apenas em casos de sucesso, ou seja, em “casamentos felizes”
entre empreendedores e capitalistas de risco.
As contribuições apresentadas por este trabalho são de natureza analítica-reflexiva. Durante o
focus group, os agentes envolvidos embora aprovassem o modelo sintético também fizeram
críticas demonstrando que ainda podem ser feitas melhorias na identificação de cada etapa e na
linguagem usada, aproximando academia e mercado.
Emergem então, novas questões, como por exemplo, uma melhor compreensão do
relacionamento entre gestores de fundos e empreendedores no período de investimento ou
ainda, a investigação das relações de contencioso entre as partes e as razões de eventuais
insucessos, sugestões para outros estudos em uma área de fundamental importância para o
desenvolvimento econômico do país.
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