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R E S U M O 

 

Neste trabalho são estudadas as características do mercado de private equity e venture capital 

no Brasil, particularmente no que se refere às metodologias de avaliação de investimentos, com 

o intuito de procurar identificar o método que se ajusta melhor à realidade brasileira para 

mensuração de ativos sem cotação corrente de mercado, presentes nas carteiras dos Fundos 

Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes e Fundos de Investimento em Participações.  

 

Para atingir este objetivo, serão discutidos os principais mercados no exterior, ou seja, Estados 

Unidos e Europa, bem como as características específicas deste mercado no Brasil, além de 

apresentar como a Comissão de Valores Mobiliários trata o assunto, uma vez que os ativos aqui 

tratados não possuem marcação a mercado, como ocorre em outros fundos disciplinados por 

esta autarquia.   

 

Em seguida, são descritas as metodologias a partir das quais serão investigadas as formas como 

as organizações gestoras abordam os métodos em seus regulamentos e confrontadas as opiniões 

das organizações mencionadas com as dos investidores. 

 

Por fim, busca-se atingir o objetivo proposto utilizando o comportamento do valor das cotas no 

período de vida dos fundos como indicador do método mais apropriado. 

 

 

 

Palavras-Chave: investimentos, mercado de capitais, precificação de ativos, private equity, 

venture capital, valuation.  
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A B S T R A C T  

 

This paper studies the private equity and venture capital market in Brazil, particularly with 

regard to the valuation methodologies, in order to identify the method that best fits the Brazilian 

reality to measure assets without quotation in current market. 

 

Will be discussed the major foreign markets, namely the United States and Europe, as well as 

specific characteristics of this market in Brazil and presented how the Brazilian authorities deal 

with this theme, since the assets covered here have no marking to market , as in other funds 

disciplined by this authority.  

 

Then will be described the methodologies and investigated the ways in which organizations 

approach the management methods in their rules. 

 

Finally, to achieve the main purpose, will be identified the behavior of the value of shares in 

the lifetime of the funds as an indicator of the most appropriate method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: capital market, investments, private equity, venture capital, valuation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Com a estabilização econômica brasileira e a consequente redução dos juros praticados no 

mercado vivenciada no fim da década de 2000 e início da década de 2010, em comparação com 

as décadas anteriores, o investidor brasileiro viu-se cada vez mais compelido a encontrar novas 

opções de investimentos, diferentes das tradicionais, que lhe proporcionassem ganhos mais 

elevados, ainda que implicasse em assumir maiores riscos em suas aplicações. 

 

Por outro lado, o crescimento da renda experimentado no período e, consequentemente da 

demanda, provocou a necessidade de alavancagem financeira das companhias com o intuito de 

elevar os investimentos para elevação de sua capacidade de produção. A limitação natural do 

endividamento financeiro, haja vista o estoque finito de garantias a serem executadas, impôs a 

busca por novas soluções de funding. 

 

Neste contexto, os fundos de private equity e venture capital (PE/VC) apresentaram-se como 

uma boa alternativa de investimento de longo prazo. E, de fato, desde então, o volume de 

transações envolvendo PE/VC tem-se elevado fortemente no mercado de capitais brasileiro, 

tornando-se cada vez mais, por um lado, um importante veículo de financiamento para empresas 

e, por outro, uma alternativa de investimento relevante, sobretudo para investidores 

qualificados, representados em grande parte por entidades de previdência privada. 

 

Após este crescimento, o contexto macroeconômico adverso vivido no período posterior, com 

maiores pressões inflacionárias, inverteu o movimento de curva de juros anterior, assumindo 

elevações graduais, reduzindo a atratividade dos PE/VC e exigindo soluções de atratividade 

sobre os investidores atuais e potenciais novos investidores. 

 

Atualmente, os PE/VC ainda são destinados exclusivamente a investidores qualificados e, 

devido a suas limitações, inclusive no que diz respeito à precificação de ativos e cotas, ainda 

não conseguem atingir investidores de menor porte, ficando restritos em grande parte aos 

grandes fundos de pensão. 

 
Em seu funcionamento tradicional, os PE/VC realizam investimentos, sob a forma de aporte de 

capital, em empresas de capital fechado com elevado potencial de crescimento, com o intuito 

de profissionalizar a gestão, gerar valor na companhia e, posteriormente, criar oportunidade de 
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saída do investimento, com apuração de elevados retornos, bastante superiores aos de renda 

fixa, haja vista a complexidade e o risco envolvidos neste tipo de operação. 

 
Sendo assim, uma vez que sua carteira é composta por empresas de baixa liquidez, sem ações 

negociadas em bolsa, de forma divergente da maioria dos fundos existentes no mercado, para 

os quais se aplica a marcação a mercado, a mensuração do valor das cotas e, consequentemente, 

do desempenho destes fundos ao longo de sua existência não é uma tarefa trivial, 

principalmente em virtude do seu horizonte de longo prazo (de sete a dez anos) que acarreta 

maior incerteza e risco a este tipo de aplicação. 

 
Normalmente, as metodologias de avaliação de ativos utilizadas no Brasil são as de (i) Custo 

histórico; (ii) Equivalência patrimonial; e (iii) Valor justo, cada uma apresentando vantagens e 

desvantagens no que se refere a custo e periodicidade. No entanto, a legislação atual não obriga 

a adoção de uma metodologia em particular, ficando sob responsabilidade dos administradores 

e gestores (organizações gestoras) dos PE/VC a definição em seu regulamento de qual será 

aplicada.   

 
Para estimular ainda mais o crescimento deste mercado no Brasil, garantindo transparência e, 

consequentemente, atraindo investidores que dele ainda não participam, ou que nele possuam 

participação limitada entende-se, a princípio, que é importante estabelecer uma padronização 

mínima de avaliação dos ativos, com consequente alteração na instrução que trata do assunto. 

 

A referida padronização é importante sobretudo para efeito de acompanhamento dos 

investimentos em carteira, de comparação de desempenho entre as diferentes organizações 

gestoras, bem como de comparação do seu desempenho com os de fundos de natureza diversa. 

 

Portanto, pretende-se qualificar o método de valor justo, em particular, o fluxo de caixa 

descontado, como o mais ajustado à realidade brasileira, dentre aqueles já utilizados atualmente 

neste tipo de fundo, caso haja uma eventual adoção de padronização de metodologia para 

precificação de ativos sem cotação corrente em PE/VC no Brasil. 

 

Os entendimentos citados acima, a saber: (i) necessidade ou não de padronização mínima de 

avaliação de ativos e (ii) qualificação do método do fluxo de caixa descontado como o mais 

ajustado à realidade brasileira, serão confrontados com a opinião dos analistas ligados ao setor 

de PE/VC, com a proposta de colher a sua percepção acerca do tema. 
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Este trabalho está construído em oito partes, dando enfoque, inicialmente, à sua 

contextualização no presente capítulo. 

 

Logo após, no item 2 será apresentado o problema de pesquisa, abordando-se os objetivos, 

principal e intermediários, a hipótese adotada, a relevância do estudo e sua delimitação. 

 

Em seguida, no item 3, está o referencial teórico que suporta as análises e conclusões do 

trabalho de pesquisa. Nesse espaço serão abordados o histórico de PE/VC, com ênfase nos 

Estados Unidos, na Europa e no Brasil e, por fim, serão apresentados o ambiente regulatório no 

Brasil e as metodologias de avaliação de ativos praticadas neste segmento, contemplando 

discussão sobre a Curva “J”.  

 

A metodologia utilizada na pesquisa está detalhada no item 4. Nos itens 5 e 6 estão descritas as 

análises dos resultados dos dados coletados de forma primária e secundária. Os resultados da 

pesquisa e a comparação dos métodos utilizados fazem-se presentes no item 7. 

 

As conclusões e recomendações do estudo, bem como sugestões para desenvolvimento de 

futuras pesquisas estão apresentadas no item 8. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 
 
Diante da citada possibilidade de padronização, torna-se importante intensificar o debate a 

respeito de qual seria a metodologia de precificação de ativos sem cotação em bolsa a ser 

adotada no Brasil e, sendo assim, esses e outros questionamentos podem representados por meio 

da formulação do seguinte problema: “segundo a avaliação dos analistas do setor, qual a 

metodologia de avaliação de ativos constantes em carteiras de fundos de PE/VC, sem cotação 

corrente de mercado, é a mais ajustada à realidade brasileira?”. 

 
Com o propósito de responder a esta pergunta, são apresentados neste capítulo os objetivos, a 

formulação de uma hipótese, a delimitação e a relevância do estudo e a definição dos termos a 

serem utilizados no trabalho. 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Objetivo Final 

 
Em referência ao problema enunciado, o foco central da pesquisa proposta será apontar a 

metodologia mais adequada à realidade brasileira, para precificação de ativos pertencentes às 

carteiras de fundos de PE/VC, sem cotação corrente de mercado, com base na percepção dos 

analistas participantes do setor. 

 

2.1.2. Objetivos Intermediários 

 
A fim de atingir o objetivo final definido acima, alguns objetivos intermediários deste trabalho 

pretendem apresentar: 

 

a) um resumo das metodologias aplicadas na Europa e nos Estados Unidos; 

b) a legislação afeta ao setor no Brasil; 

c) o panorama das metodologias utilizadas no Brasil; 

d) a opinião dos investidores e organizações gestoras acerca da necessidade de 

padronização; 

e) a opinião dos investidores e organizações gestoras acerca do método mais indicado 

para mensuração de valor dos ativos sem cotação corrente em PE/VC;  
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f)  estudo acerca dos prós e contras das diferentes metodologias e sua aplicação em 

PE/VC. 

 

2.2. Hipótese 

 
Assume-se como hipótese central que, entre as metodologias existentes, o método do valor 

justo, particularmente a de fluxo de caixa descontado, constitui a alternativa mais viável à 

avaliação de ativos presentes nas carteiras de fundos de PE/VC no Brasil, sem cotação corrente 

de mercado, uma vez que permite uma mensuração periódica e o ajuste gradual do valor do 

ativo. 

 

2.3. Delimitação do Estudo 

 
O estudo será restrito à realidade brasileira e, sendo assim, constituirão seu público alvo, 

somente os Veículos CVM, ou seja, fundos de PE/VC regidos pelas regras da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM).  

 
Deverá delimitar-se também a investigar metodologias de avaliação de ativos já utilizadas em 

PE/VC, ou seja, não serão contempladas, desta forma, alternativas aplicadas a outros tipos de 

fundos de investimentos ou ativos que não tenham as características indicadas no objetivo final 

acima. 

 

A avaliação de ativos está presente, no ciclo de vida de um PE/VC, em três momentos 

substancialmente: (i) na tomada de decisão sobre o investir ou não no ativo; (ii) no 

monitoramento dos ativos e (iii) na tomada de decisão sobre o desinvestimento do ativo.  

 

Entende-se que, no que se refere aos itens (i) e (ii), já há estudos, mesmo que não específicos 

para PE/VC ou não conclusivos, mas que em muito se assemelham a discussões semelhantes 

na área de fusões e aquisições. Sendo assim, este estudo trata, exclusivamente, do período de 

monitoramento de ativos em PE/VC, ou seja, não é extensivo à avaliação de ativos para tomada 

de decisão sobre investimento/desinvestimento (aquisição/alienação de participação no ativo).  
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2.4. Relevância do Estudo 

 
A fim de proporcionar comparabilidade de desempenho das diferentes organizações gestoras, e 

com outros tipos de fundos, além de uma futura elevação do número de transações de PE/VC e 

maior atração de investidores no Brasil, são necessários estudos com a finalidade de avaliar a 

possibilidade de padronização das metodologias de avaliação de ativos sem cotação em bolsa, 

pertencentes às carteiras de PE/VC. 

 

2.5. Definição de Termos 

 
Seguem abaixo as definições de alguns termos a serem aplicados no trabalho proposto: 
 

a) Investidor institucional – definido por Assaf Neto (2005, p. 421) como “(...) toda pessoa 

jurídica que tem por obrigação investir parte do seu patrimônio no mercado financeiro”. 

Pinheiro (2001) destaca que estes investidores são agrupados em sociedades 

seguradoras, entidades de previdência privada, clubes de investimento, sociedades de 

capitalização, fundos externos de investimento e fundos mútuos de investimento. 

b) Investidor qualificado – a Instrução CVM 409/2004, em seu Art. 109, descreve 

como investidor qualificado: 

 

“I – instituições financeiras; 

II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 

III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

IV – pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em 

valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (...); 

V – fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 

qualificados; 

VI – administradores de carteira e consultores de valores mobiliários 

autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; 

VII – regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.” 

 

Indo além, de acordo com a ABVCAP (2015), "são classificados pela 

Instrução CVM 554/14 como investidores profissionais as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, entidades 



 

18
 

abertas e fechadas de previdência complementar, pessoas naturais ou 

jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 

10.000.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 

investidor profissional mediante termo próprio, fundos de investimento, 

clubes de investimento cuja carteira seja gerida por administrador de 

carteira autorizado pela CVM, agentes autônomos de investimento, 

administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários 

autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios e investidores 

não residentes." 

c) IFRS (International Financial Reporting Standards) – refere-se às normas contábeis 

internacionais; 

d) US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles 

in the United States) – são os princípios de contabilidade geralmente aceitos dos Estados 

Unidos. 

e) Patrimônio líquido – Iudícibus et al (2003) o define como a diferença entre o ativo e o 

passivo, ou seja, o valor líquido da empresa. 

f) EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) – em português é conhecido como lucro 

antes do pagamento de juros e impostos. 

g) EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – em 

português é conhecido como Lajida, ou lucro antes do pagamento de juros, impostos, 

depreciação e amortização do diferido. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Este estudo pretende explorar as metodologias de avaliação de ativos aplicadas à indústria de 

PE/VC, com ênfase no valor justo. Sendo assim, será apresentado neste capítulo um panorama 

desta indústria, o seu ambiente regulatório e as principais metodologias de avaliação de ativos 

em PE/VC. 

 

Tratando, especificamente, da realidade das Entidades Fechadas de Previdência Privada 

(EPPCs), ou Fundos de Pensão, Lopes e Furtado (2006) destacam a postura passiva dos 

investidores brasileiros na gestão de seus investimentos, decorrente das elevadas taxas de juros 

historicamente praticadas pelo governo brasileiro. No entanto, segundo estes autores, 

 

“À medida que se caminha para estabilidade macroeconômica com a 

esperada redução da taxa real de juros, aos gestores de investimentos das 

entidades de previdência complementar será necessária a introdução de 

melhorias técnicas para garantir a maximização do retorno das contribuições 

dos participantes dessas entidades para com quem os gestores têm um dever 

fiduciário. Nesse contexto, os investimentos em ativos alternativos como 

PE/VC ganharão maior relevância nas decisões de investimentos das 

EEPCs.” 

 

Ao iniciar a leitura deste trabalho é importante discutir os principais termos a serem utilizados: 

as definições dos termos private equity e venture capital não são homogêneas e, na maior parte 

das vezes acabam por se confundir. 

 

Gompers e Lerner (2001) definem as empresas de venture capital como: “typically small and 

young, plagued by high levels of uncertainty and large differences between what entrepreneurs 

and investors know. Moreover, these firms typically possess few tangible assets and operate in 

markets that change very rapidly.”. Por esta razão, são comumente conhecidas no Brasil 

também como aquelas pertencentes ao Capital Empreendedor ou de Risco.  

 

Em um dos trabalhos mais completos da área, divulgado pelo Federal Reserve dos Estados 

Unidos, o mercado de private equity, é definido por Fenn et al (1995), de uma forma genérica, 

como “an important source of funds for start-up firms, private middle-market firms, firms in 

financial distress, and public firm seeking buyout financing”. 
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Nos dias atuais, os termos private equity e venture capital são utilizados frequentemente sem 

distinção, porém, segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 

(ABVCAP), enquanto o venture capital está relacionado ao investimento em empreendimentos 

em fase inicial, ou como bem definem o private equity está ligado a empresas mais maduras, 

em fase de reestruturação, consolidação e/ou expansão de seus negócios. 

 

Sendo assim, o que os distingue, é o estágio de desenvolvimento das empresas que recebem o 

aporte de capital. 

 

Como não há diferenças relevantes entre os dois termos, inclusive no mercado brasileiro como 

será visto mais a frente, a expressão PE/VC será utilizada neste texto conforme prática 

internacional (LOPES e FURTADO, 2006). 

 

Kasznar (2014) aborda que “a disponibilidade de capital na forma de poupanças, aportes, 

créditos e financiamentos permite que se façam investimentos e que uma empresa se estruture, 

se forme e, ao se capitalizar através dos sócios e do próprio negócio, evolua no tempo, 

atendendo a sua missão.”  

 

Os PE/VC possuem esta característica intrínseca ao modus operandi do mercado financeiro, 

viabilizando que os recursos poupadores atinjam companhias com necessidades de funding de 

longo prazo, com aportes de recursos com o intuito de gerar valor e apurar lucros no momento 

de sua saída. 

 

Lopes e Furtado (2006) caracterizam o investimento em PE/VC como “participações privadas 

de longo prazo de maturação, exercidas em empresas de capital fechado ou aberto, 

acompanhadas de um processo de participação na gestão do empreendimento ou de seu 

monitoramento, adquiridas por meio de negociações privadas.” Destacando que possuem uma 

orientação para o desinvestir “(exit) em prazos longos que costumam ser inferiores a 7 anos nos 

Estados Unidos, podendo chegar a mais de 15 anos no Japão”. 

 

Sendo assim, os PE/VC são fundos de investimentos que se caracterizam por realizar 

investimentos temporários em ativos com elevada expectativa de retorno, por um período 

tipicamente de sete a dez anos. Para tanto, procuram participar da gestão das empresas 

investidas, em sua grande maioria fechadas, e pré-definir os mecanismos de saída que podem 
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ser, de acordo com Cumming e Macintosh (2003), via abertura de capital (IPO), venda para um 

operador estratégico, venda para os acionistas iniciais, venda para outro investidor, ou 

liquidação total dos ativos. 

 

Gompers (1995) desenvolveu trabalho sobre a rentabilidade dos gestores e concluiu que, entre 

as empresas que analisou, a saída via IPO costumava gerar retorno de 60%, enquanto que para 

aquelas que optam por venda para um operador estratégico retornavam em média 15%. Siqueira 

et al (2011), elencam, após pesquisa bibliográfica, os itens que potencializam o sucesso da 

adoção do IPO como mecanismo de saída: a maior liquidez, a possibilidade de diversificação, 

o fato das empresas serem mais bem estruturadas, mais transparentes e com maior grau de 

governança corporativa e por se tratarem de negócios sustentáveis que não dependem da 

existência de um único comprador apenas. 

 
Lopes e Furtado (2006) destacam que: 

 

“os veículos de investimentos (fundos de PE/VC) são estruturados de forma 

que os interesses dos empreendedores, dos gestores desses fundos e dos 

investidores de capital, cotistas dos fundos, sejam alinhados de modo 

contratualmente definido entre gestores, investidores e empreendedores. Nos 

EUA, a estrutura organizacional que confere esse tipo de benefício aos 

investimentos de PE/VC é a limited partnership. (...) O objetivo central é 

estabelecer um contrato dentro do qual os interesses dos investidores estejam 

alinhados com os interesses dos gestores, mitigando os incentivos para que 

os gestores, ou vice-versa, venham a se beneficiar sem que os investidores 

tenham a respectiva contraparte.” 

 

E ilustram “a estrutura típica dos fundos de PE/VC, que já tenham investimentos realizados 

(usualmente ao fim de 4 ou 5 anos após o lançamento)”: 

 

 

 

 

 

 



 

22
 

Figura 1 – Estrutura Típica de Fundos de PE/VC 

 
Fonte: Lopes e Furtado (2006) 

 

Os principais participantes destas transações são as organizações gestoras, os veículos de 

investimentos, as empresas investidas e os investidores. Carvalho, Ribeiro e Furtado (2006, p.1) 

detalham esta relação: 

 

“As organizações gestoras administram veículos de investimento 

(usualmente chamados de fundos de PE/VC). Os investidores (fonte dos 

recursos comprometidos com investimentos no setor) fazem aporte de capital 

nos veículos de investimento. Os recursos desses veículos, por sua vez, são 

aplicados nas empresas investidas (ou empresas do portfólio). O aporte dos 

veículos nas investidas geralmente ocorre por meio da compra de 

participação acionária. Outros instrumentos financeiros, tais como dívidas 

conversíveis em ações, opções de compra, opções de venda e bônus de 

subscrição (warrants), também são usados.” 

 

De acordo com os dados da Preqin (2010), instituição americana especializada em compilar 

dados deste setor, havia, no final de 2010, 1.547 fundos de PE/VC em atividade em todo o 

mundo, com um total de US$571 bilhões sob sua gestão.  

 

De 2003 a 2010, a captação de recursos manteve-se intensa, apesar de, claramente, como pode 

ser visualizado pelo Gráfico 1, que apresenta o volume mundial de captação por trimestre, ter 

ocorrido uma forte redução neste volume, após a crise de 2008: 
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Gráfico 1: Volume Mundial de Captação por Trimestre (US$ bilhão) 

 
                                                                                                                                                  Fonte: Preqin (2010) 

 

Para se ter uma ideia da dificuldade em realizar captações recentemente, os dados do Preqin 

(2010) revelam que aproximadamente 40% dos fundos fechados no terceiro trimestre de 2010, 

tiveram um prazo de captação superior a 24 meses. Deve-se lembrar que, até mesmo para 

viabilizar a captação, os gestores necessitam apresentar antecipadamente um pipeline (rol de 

empresas a serem analisadas, como potencial alvo do fundo) atrativo. Sendo assim, neste 

período, os gestores realizam despesas relacionadas tanto à captação de recursos, quanto à 

originação (geração) de negócios, bem como à elaboração de regulamento que alinhe os 

diferentes interesses dos potenciais participantes do condomínio a ser constituído, sem a 

contrapartida de receita. 

 

O Gráfico 2 apresenta a captação por diferentes regiões em US$ bilhões, de acordo com 

pesquisa efetuada pelo Preqin (2010). 
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Gráfico 2: Distribuição Regional de Captação 3o Trim. 2010 

 
                                                                                                                                       Fonte: Preqin (2010) 

 

Do total de recursos captados no terceiro trimestre de 2010, o Preqin (2010) acusou uma 

manutenção de um maior volume aportado na América do Norte, seguido da Europa. 

 

Com exceção ao fundo Southern Cross Latin America Fund IV, de origem argentina, sem um 

país foco para alocação dos recursos, os dados do Preqin (2010) demonstram que, dos dez 

maiores fundos que fecharam captação no terceiro trimestre de 2010, todos tinham como foco 

os EUA e a Europa. 

 

Seis deles tinham gestores de origem americana e sete tinham como foco o investimento em 

ativos americanos, perfazendo um total superior a US$32.000 milhões de recursos direcionados 

aos EUA. De forma complementar, figuram entre estes dez maiores fundos, dois gestores de 

origem europeia, os dois com recursos da ordem de US$4.000 milhões, destinados a esta mesma 

região. 

 

Como se pode ver, estes continuam sendo os dois maiores mercados de PE/VC do mundo, com 

destaque maior aos EUA. Sendo assim, haja vista a importância relativa do mercado norte-

americano nesta indústria, será apresentado inicialmente um breve histórico deste mercado, 

incluindo os conceitos aplicáveis ao mesmo e as formas de avaliação, seguido de informações 

sobre as formas de avaliação na Europa e, por fim, uma análise sobre o mercado brasileiro. 
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3.1. Estados Unidos: Onde Tudo Começou 

 

De acordo com Gompers e Lerner (2001), o mercado de PE/VC teve início nos Estados Unidos 

no fim do século XIX, quando a nação começou a se integrar. Naquela época, os escritórios que 

administravam o capital de famílias ricas realizavam investimentos diretos em ações de novas 

empresas. 

 

Após a crise de 1929, segundo Ante (2008), com a formação do Comitê de Novos Produtos, 

passou-se a analisar oportunidades e promover o fluxo de novas oportunidades para os 

investidores, proporcionando a captação de maiores investimentos e o apoio a uma nova 

empresa, a National Research, em 1940. 

 

Bygrave and Timmons (1992) esclarecem que depois da 2ª guerra mundial houve várias 

experiências no setor, que apresentou maior evolução nos anos de 1950 e 1960. Em 1958, o 

governo instituiu o Small Business Act, o qual criou a Small Business Administration, 

estabelecendo o programa de investimento em empresas pequenas. 

 

Apesar da crise do petróleo nos anos 1970, na Costa Oeste do país, teve início o Vale do Silício, 

onde foram gerados vários e os maiores casos de sucesso de PE/VC nos EUA. 

 

Já nos anos 1990, esta indústria teve expansão em função do crescimento acelerado da internet 

e de empresas de alta tecnologia (RAMALHO, et al, 2011). 

 

Segundo levantamento do Private Equity Growth Capital Council, atualmente há um total de 

2.560 organizações gestoras de private equity no mundo, sendo 1.824 localizadas apenas nos 

Estados Unidos, configurando este último como o principal mercado desta indústria, tanto 

historicamente, quanto em volume de negócios. 

 

Haja vista o histórico do mercado de PE/VC, cuja origem provém da economia norte-

americana, é natural que as práticas americanas sejam adotadas no Brasil e que sejam utilizadas 

como base comparativa.  Porém, as particularidades dos países impõem sutis, mas significativas 

diferenças, as quais serão citadas em seguida, com base, sobretudo, no trabalho desenvolvido 

por Inocima (2010). 
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3.1.1. Estrutura Jurídica 

 

De acordo com Ramalho, et al (2011), a estrutura mais utilizada nos EUA é a de limited 

partnerships. Esta estrutura é segmentada em dois sócios, como bem descreve Inocima (2010): 

 

a) limited partners – representam os investidores, os quais não administram a empresa 

e sua responsabilidade está limitada a extensão de seu investimento; 

b) general partners – são os gestores do capital, com participação de aproximadamente 

1% dos recursos comprometidos do fundo assume todas as obrigações legais 

advindas da gestão do fundo, ficando responsável, de forma isolada, pela tomada de 

decisões de investimento e recebendo por isso uma parte substancial dos lucros. 

 

3.1.2. Atuação do investidor 

 

Como o mercado de PE/VC americano é o mais avançado, no sentido de guardar o maior 

histórico de entregas de resultados no mundo, acredita-se que o investidor daquele país é capaz 

de identificar os bons gestores, quais sejam, aqueles cujos mandatos são historicamente 

satisfatórios. 

 

Por esta razão, a atuação do investidor americano, quando posicionado em PE/VC, tem 

características muito similares às de posições assumidas em outros fundos de investimento com 

outros fins. Ou seja, o investidor entende que, uma vez que o gestor é remunerado por uma 

determinada taxa de administração, a responsabilidade por esta gestão restringe-se única e 

exclusivamente a este gestor. Sendo assim, o capital comprometido e integralizado passa a ser 

gerido por este responsável, o qual passa, a partir do mandato assumido, a ter toda decisão de 

investimentos e desinvestimentos, resguardado, obviamente, o seu dever de fidúcia. 

Há uma potencial exposição a problemas de agência entre investidor e gestor, na qual o gestor, 

a partir da captação dos recursos, detém informações a respeito dos investimentos pretendidos, 

nos quais serão alocados tais recursos, que, não necessariamente são repassadas ao investidor. 

Os efeitos de tais investimentos são percebidos, então, somente no momento de saída do ativo 

e, consequentemente, de apuração dos resultados. 
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A atuação do investidor americano, neste sentido, pode ser qualificada como reativa, pois, uma 

vez que se identificam os resultados entregues, toma-se a decisão de entregar novos mandatos 

ou não aos gestores. 

 

3.1.3. Remuneração do gestor 

 

Segundo Inocima (2010) A remuneração do gestor de PE/VC é proveniente de uma taxa de 

administração, com a qual se pretende, em primeiro lugar, cobrir os custos e despesas 

assumidos por ele em seu serviço de gestão. Além da taxa de administração, ao longo da 

existência do fundo de PE/VC, nos Estados Unidos ainda pode ser apurada uma taxa de 

performance, que tem como objetivo distribuir ao gestor um percentual sobre o que exceder 

um determinado benchmark (referencial de valor) exigido quando do comprometimento dos 

recursos pelos investidores. 

 

3.1.4. Utilização de dívida 

 

Haja vista o reduzido nível de juros praticados, quando comparados com os do Brasil, nos 

Estados Unidos é muito comum o uso de financiamento via dívida em complemento aos 

recursos capturados junto aos investidores. Com esta prática, os gestores são capazes de: 

 

a) alavancar negócios que não seriam atingidos, contando-se somente com os recursos 

disponibilizados pelos investidores; 

b) reduzir o risco do investimento.  

 

3.1.5. Ciclicidade Econômica 

 

Por conta do item anterior, pelo qual se identificou o uso de dívida como forma de alavancar 

negócios nos Estados Unidos, deriva outro efeito comum dos fundos PE/VC naquele país: a 

ação pró-ciclos econômicos. 

O entendimento deste efeito é intuitivo: dado que os recursos disponíveis para empréstimos 

são mais abundantes em momentos positivos na economia e, por outro lado, sofrem maior 

escassez em períodos de retração, espera-se, portanto, que haja maior volume de negócios 

sendo realizados em períodos de crescimento econômico, pois a possibilidade de alavancar 

bons negócios torna-se maior. 
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Por outro lado, em períodos de retração econômica, a expectativa é inversa: com a restrição 

natural de crédito, os gestores de PE/VC têm menor capacidade de gerar novos negócios e, 

com isso, contribuem com o movimento de retração já iniciado. 

 

3.1.6. Diversidade de investidores e gestores 

 

O estágio atual do mercado de PE/VC nos Estados Unidos permite que haja uma diversidade 

de investidores e gestores. Da mesma forma, com o histórico apresentado, ainda que haja maior 

concentração dos fundos de pensão, este mercado é capaz de atingir um maior número de 

investidores, de características diferentes, no que diz respeito sobretudo ao montante de 

recursos aplicados. 

 
 
3.2. A Indústria de PE/VC na Europa 

 
Ramalho, et al (2011) afirmam que no final dos anos 1970, a atividade de PE/VC era 

praticamente inexistente na Europa, e ao final da década de 1980 apenas a Inglaterra era 

relevante. Em 1980 a Direção Geral da Comissão das Comunidades Europeias instituiu um 

regime-piloto para apoiar a colaboração entre empresas nacionais de capital de risco cujas 

empresas investidas precisavam operar em uma escala mais ampla do que a nacional. 

 

Em 1983, teve início o European Venture Capital Association (EVCA), instituição que exerce 

papel semelhante ao da ABVCAP no Brasil, dando suporte ao processo de consolidação do 

setor de PE/VC. 

 

Em 1990, a indústria de PE/VC apresentou rápido crescimento na Europa, sempre com destaque 

para o Reino Unido, conforme pode ser observado no Gráfico 3, onde constam os maiores 

mercados europeus. 
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Gráfico 3 – Os Maiores Mercados Europeus (1992 a 1999) 

Fonte: Martin, Sunley e Turner 

 

De acordo com as estruturas tributárias locais, cada país europeu possui uma estrutura para 

investimento em PE/VC. O principal país representativo do mercado de PE/VC na Europa é a 

Inglaterra e, neste país, são utilizados vários veículos de PE/VC. Os fundos de Venture Capital 

e os Venture Capital Trusts (“VCT”), ou grupos de investidores que investem seus próprios 

recursos, somados constituem 50% do total (RAMALHO, et al, 2011). 

 

Conforme o Preqin (2010), órgão americano que realiza estudos sobre PE/VC, estima-se que 

esta indústria empregue 65.000 pessoas em aproximadamente 90 países, com destaque para 

aqueles apresentados no Gráfico 2. 

 

Para ilustrar, o Gráfico 4 apresenta o nível de emprego alocado a PE/VC em 2009. 
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Gráfico 4- Nível de Emprego Alocado a PE/VC em 2009 (mil) 

Fonte: Preqin (2010) 

 

Importante destacar como o Brasil passa a ter um número relevante de pessoas alocadas a esta 

indústria no final da década de 2000. 

 

3.3. A Indústria de PE/VC no Brasil 

 

Este dado não é consensual, mas entende-se que no Brasil a indústria de private equity surgiu 

na década de 1970 com a criação de três subsidiárias do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), a Ibrasa, Embramec e Fibase, as quais se fundiram em 1982 e 

passaram a se chamar BNDES Participações, ou BNDESPar.  

 

Ramalho, et al (2010), no entanto, antecipa esta origem, situando-a em 1964 com a criação da 

Adela Investment Company S.A. (AIC). Segundo o autor, a North Atlantic Treaty Organization 

(OTAN) criou uma força tarefa com o objetivo de propor políticas de desenvolvimento 

econômico da América Latina e a AIC teria como objetivo “adquirir participações minoritárias 

em startups e PMEs, vender suas participações uma vez maturadas, e reinvestir os lucros em 

novos empreendimentos. Ela iria aplicar princípios de mercado na busca de projetos rentáveis 

de alto impacto nas economias locais, e sem orientação política ou filantrópica.” 
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O Brasil possui forte relevância no mercado mundial de fundos, conforme relatam Lemme, et 

al (2015):  

 

“Brazil is one of the largest countries and economies in the world, endowed 

with vast natural resources. The Brazilian investment fund industry amassed 

1,076 billion US dollars in AUM as the fifth largest in the world at the end of 

the first quarter of 2014 (International Investment Funds Association, 2014). 

The four largest markets are the US ($ 15,232 billion), Luxembourg ($ 3,163 

billion), Australia ($1,721 billion), and the UK ($1,201 billion). Brazil 

represented 3.5% of the total world AUM of $30 840 billion in the first 

quarter of 2014.” 

 
No que tange ao PE/VC, no entanto, Lopes e Furtado (2006) enfatizam que “no Brasil, a 

indústria de private equity e venture capital encontra-se ainda em seu primeiro ciclo, dado que 

o maior número de fundos e gestores, principalmente de origem estrangeira, foi constituído 

após 1995.” 

 

As elevadas taxas de juros praticadas pelo governo brasileiro atraíam investidores para 

instrumentos de renda fixa, porém, em função da estabilização econômica do país, houve um 

primeiro ciclo de expansão nos anos de 1990 (CARVALHO, et al., 2006). Na década seguinte 

houve novo ciclo de crescimento, devido, em parte, ao apoio da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), a partir do lançamento do Programa Inovar, o qual tem por objetivo fortalecer 

o mercado de venture capital, aliado, de acordo com a GVCepe (2008), ao ambiente de liquidez 

financeira mundial e à forte expansão dos indicadores econômicos nacionais.  

 

Apesar do total de capital comprometido alocado ainda ser representado por uma parcela 

relevante, relativa às limited partnership, pois representam 37% do capital comprometido, no 

Brasil a indústria de PE/VC é representada pelos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas 

Emergentes (FMIEEs) e pelos Fundos de Investimento em Participações (FIPs), ou “Veículos 

CVM”, como denominado por Ramalho, et al (2011).  
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O Gráfico 5 apresenta o capital comprometido por diferentes estruturas legais. 

 

Gráfico 5 – Capital Comprometido por Estrutura Legal (2009) 

 
                                                                                                             Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

Enquanto os FMIEEs são restritos e voltados para fins específicos, conforme será descrito no 

item 3.2, os FIPs apresentam total flexibilidade na sua estrutura e ainda permitem o 

investimento em ativos relacionados a empresas emergentes (FREIRE & BURR, 2010, pg. 25). 

Desta forma, haja vista a sua maior liberdade de atuação, os FIPs tornaram-se mais populares 

no Brasil.  

 

Ramalho, et al (2011) reconhecem que o grande impulso ao mercado de PE/VC no Brasil 

ocorreu com a promulgação da Lei Nº11.312/2006 que reduziu a alíquota de imposto de renda 

sobre os ganhos auferidos por investidores nos FMIEEs e FIPs. Adicionalmente, a Resolução 

CMN 3792/2009, elevou o limite máximo dos fundos de pensão de 2% para 20% para 

investimento em vários ativos, inclusive PE/VC. 

 
No início de 2005 existiam, de acordo com Ramalho, et al (2011), 71 organizações gestoras 

com aproximadamente US$6 bilhões aplicados em PE/VC, o equivalente a 0,7% do PIB.  Já, 

em 2009, havia 144 gestores administrando comprometimentos de capital de US$36,1 bilhões 

alocados ao Brasil, ou 2,3% do PIB, contando com participação acionária em 502 empresas. 

Em 2009, mesmo diante dos impactos de uma das piores crises financeiras mundiais, o volume 

de recursos captados alcançou US$4,8 bilhões, somente neste ano (ABVCAP, 2010). 
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No Gráfico 6 está presente a evolução do capital comprometido no Brasil. 

 

Gráfico 6 – Evolução do Capital Comprometido Alocado ao Brasil (US$ bilhões) 

Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

Apesar da elevação do capital comprometido experimentada na década de 2000, dados 

comparativos de 2008 apresentados por Ramalho, et al (2011), demonstram que o Brasil ainda 

ocupa pouca alocação de seus recursos ao mercado de PE/VC. 

 

O Gráfico 7 apresenta a porcentagem do capital comprometido em relação ao PIB em diferentes 

países/região. 

 
Gráfico 7 – Porcentagem do Capital Comprometido em Relação ao PIB (Agosto/2008) 
 

Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 
De acordo com a ABVCAP, os principais investidores desta indústria são os institucionais, em 

especial as seguradoras e os fundos de pensão. Em complemento, de acordo com o informado 

por Ramalho, et al (2011), estes últimos são responsáveis por 22% do total de capital 

comprometido, e junto com family offices (famílias com elevados recursos financeiros), fundos 

de investimento, bancos e organizações mães, detêm maior parcela dos investimentos 

realizados no país. 
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O Gráfico 8 disponibiliza os diferentes tipos de investidores em PE/VC no Brasil e sua 

representatividade. 

 

Gráfico 8: Investidores de PE/VC no Brasil  

Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

Além disso, Ramalho, et al (2011) informam que os investidores domésticos detinham, em 

2009, a maior parcela do capital comprometido (62%) em PE/VC no Brasil. Embora crescente, 

em volume, a participação relativa dos investidores estrangeiros nas captações de 2006 a 2009 

declinou para pouco menos de 50% do total, saindo de um pico de 65% em 2006. 

 

Ramalho, et al (2011) destacam que em 2009, o Brasil passou a ser o segundo colocado na 

classificação por atratividade para investimento nos mercados emergentes, desta forma, deve-

se enfatizar, ainda, a presença de gestores de origem norte-americana (25) e europeia (8) no 

Brasil neste mesmo ano. 

 

3.4. Ambiente Regulatório 

 
O Banco Central do Brasil pronuncia-se em casos que envolvam aquisição de instituições 

financeiras e a CVM é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização de fundos de 

investimentos no Brasil, por meio, sobretudo, de sua Instrução CVM 409/2004 (ICVM 409). 

No entanto, logo no Art. 1º desta Instrução, é estabelecido que, entre outros, os FIPs e FMIEEs, 

deverão ser regidos por regulamentação própria: 
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“Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre normas gerais que regem a 

constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 

informações dos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas 

de fundo de investimento definidos e classificados nesta Instrução. 

 

Parágrafo único.  Excluem-se da disciplina desta Instrução os seguintes 

fundos, regidos por regulamentação própria: 

 

I - Fundos de Investimento em Participações; 

II - Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento em Participações; (...) 

IX - Fundos de Investimento em Empresas Emergentes;(...) 

XI - Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes 

- Capital Estrangeiro;(...).” 

 

Sobre o assunto, Lopes e Furtado (2006), esclarecem: 

 

“o modelo de remuneração e incentivos aos gestores, no Brasil, é estabelecido 

pelas Instruções CVM 391/03 e 209/94 que têm natureza eminentemente 

contratual entre as partes e dispõe sobre a participação dos gestores no 

processo decisório das companhias investidas abertas ou de capital fechado, 

sem limite de faturamento (CVM 391/03) estabelece diferenciação entre 

classes de cotas, estatui sobre o funcionamento de comitês de investimento, 

comitês técnicos e conselhos consultivos.” 

 

Os FMIEEs foram criados em 1994, pela Instrução 209/1994 (ICVM 209), que iniciou a 

legislação afeta a PE/VC no Brasil. No entanto, por ser direcionada apenas a empresas com 

faturamento líquido anual máximo de R$150 milhões e vedar investimento em sociedade cujo 

controle acionário seja detido por grupo de sociedades cujo patrimônio líquido consolidado seja 

superior a R$300 milhões, restringe o universo de potenciais empresas alvo: 

 

“Art. 1º O Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes, 

constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos 

destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de 

emissão de empresas emergentes, (...) 
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§1º Entende-se por empresa emergente a companhia que apresente 

faturamento líquido anual, ou faturamento líquido anual consolidado, 

inferiores a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de Reais), 

apurados no balanço de encerramento do exercício anterior à aquisição 

dos valores mobiliários de sua emissão. (...) 

§3ºÉ vedado ao Fundo investir em sociedade cujo controle acionário 

seja detido por grupo de sociedades, de fato ou de direito, cujo 

patrimônio líquido consolidado seja superior a R$ 300.000.000,00 

(trezentos milhões de Reais).". 

 
Os FIPs, por sua vez, passaram a ser regulamentados por meio da Instrução 391/2003 da CVM 

(ICVM 391), criando a possibilidade de o fundo investir seus recursos sem qualquer limitação 

de porte ou características da companhia. Além disso, o FIP tem a participação no processo 

decisório da companhia investida, preferencialmente pela indicação de membros do Conselho 

de Administração. 

 

“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. (...)”  

 

Segundo Lopes e Furtado (2006),  

 

“o regulamento do fundo, de natureza totalmente contratual, deverá dispor, 

também, sobre questões de conflitos de interesses entre investidores e 

gestores, tais como decisões para realização de investimentos e 

desinvestimentos, acesso de investidores a informações sobre empresas da 

carteira do fundo, método para a determinação do valor de cotas e 

contabilização dos ativos e o tratamento de despesas relacionadas à gestão e 

operação dos fundos. São igualmente mandatórios o registro automático dos 

FIPS e FIEEs na CVM, sua submissão bem como de sua ação fiscalizadora.” 
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3.4.1. Demonstrações Contábeis e Precificação de Cotas 

 

No que diz respeito à elaboração das demonstrações contábeis dos fundos, a ICVM 209 apenas 

estabelece que deverão ser seguidas as normas da CVM, sem maiores detalhamentos: 

 

“Art. 31 As demonstrações financeiras do Fundo estarão sujeitas às normas 

de escrituração expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão 

auditadas, anualmente, por auditor independente, registrado na Comissão de 

Valores Mobiliários.” 

 

Por contrapartida, a ICVM 391, define que suas normas devem estar previstas nos regulamentos dos 

fundos, observando-se, subsidiariamente, a Instrução CVM 305/1999 (ICVM 305), que trata das 

demonstrações contábeis dos fundos de investimento em títulos e valores mobiliários: 

 

“Art. 29. As normas aplicáveis à elaboração das demonstrações contábeis do 

fundo devem estar previstas no regulamento do fundo, aplicando-se 

subsidiariamente, e naquilo que não dispuser em contrário, a Instrução CVM 

Nº 305, de 05 de maio de 1999.” 

 

Tanto a ICVM 209, quanto a ICVM 391, posicionam-se de forma igual quanto ao valor das cotas de 

PE/VC, nos seus artigos 18 e 20, respectivamente: 

 

“As cotas do Fundo de Investimento em Participações corresponderão a 

frações ideais de seu patrimônio líquido e assumirão a forma nominativa.” 

 

Por fim, de forma geral, os regulamentos dos PE/VC definem o patrimônio líquido dos fundos (PL) da 

seguinte forma:  

 

PL = D + C + R + OA – E – OP                        (1) 

 

onde,  

D = disponibilidades do fundo 

C = valor da carteira 

R = valores a receber 

OA = outros ativos 

E = exigibilidades 

OP = outros passivos 
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Com exceção do valor da carteira, em geral, todos os itens são objetivados contabilmente, ou 

seja, não há dúvidas relevantes quanto à sua contabilização. Vale ressaltar que a remuneração 

dos gestores de PE/VC é normalmente vinculada ao capital comprometido, ou seja, aquele com 

o qual os investidores se comprometeram a aportar porém, ainda não realizaram a 

integralização, ou, ao patrimônio líquido do fundo. Desta forma, no item a seguir será abordado 

o tema de avaliação dos ativos que resultam no valor da carteira. 

 

3.4.2. Avaliação de Ativos 

 
Quanto à avaliação de ativos, a ICVM 209 informa que se deve atualizar periodicamente os 

estudos e análises, permitindo perfeito acompanhamento dos investimentos realizados, 

objetivos alcançados, perspectivas de retorno e identificação de possíveis cursos de ação que 

maximizem o resultado do investimento.  

 

“Art. 11 Incluem-se entre as obrigações do administrador: 

 

(...) 

X - atualizar periodicamente os estudos e análises, permitindo perfeito 

acompanhamento dos investimentos realizados, objetivos alcançados, 

perspectivas de retorno e identificação de possíveis cursos de ação que 

maximizem o resultado do investimento.” 

 

A ICVM 391 segue a mesma lógica e deixa livre a escolha da metodologia de 

avaliação/contabilização de ativos: 

 

“Art. 6º O regulamento do Fundo de Investimento em Participações deverá 

dispor sobre: 

 

(...) 

VIII – metodologia para determinação do valor de contabilização dos 

ativos do fundo, inclusive quanto aos critérios de provisionamento e 

baixa de investimentos;”  

 

Lopes e Furtado (2006) debatem o assunto, destacando que “não existem pronunciamentos 

definitivos sobre a contabilização das cotas de fundos de PE/VC que não possuem cotação 



 

39
 

corrente de mercado (...) Os principais órgãos normatizadores da contabilidade internacional 

ainda não se pronunciaram diretamente sobre o assunto.” 

 

Os mesmos autores dão prosseguimento, e informam que “a IFC em um projeto conjunto com 

o Swissstate Secretariat for Economic Affairs, emitiu os primeiros resultados de um estudo que 

visa harmonizar o tratamento contábil das operações de private equity. O conceito central do 

estudo é a figura do fair value como base para as avaliações. No entanto, o texto dá atenção 

especial ao conservadorismo visando evitar superavaliações. Esse aspecto é especialmente 

importante quando a remuneração dos administradores está baseada no valor de mercado dos 

ativos ou no valor dos investimentos.” (LOPES e FURTADO, 2006). 

 

Desta forma, se, por um lado, os requisitos de prestação de informações à CVM no Brasil são 

muito maiores do que aqueles que se exigem das limited partnerships nos EUA, como bem 

observam Ramalho, et al (2011), por outro, a citada legislação não disciplina a metodologia de 

mensuração dos ativos envolvidos, o que compromete o pretenso acompanhamento dos 

investimentos realizados, cabendo às organizações gestoras a definição do método a ser 

empregado.  

 

3.5. Metodologias de Avaliação de Ativos 

 
Gompers e Lerner (2001) explicam o ciclo de vida do venture capital, aplicável também ao 

private equity: 

 

“To understand the venture capital industry, one must understand the whole 

“venture cycle.” The venture capital cycle starts with raising a venture fund; 

proceeds through the investment in, monitoring of , and adding value to 

firms; continues as the venture capital firm exits successful deals and returns 

capital to its investors; and renews itself with the venture capitalist raising 

additional funds.(…)” 

 

Lerner et al (2007) identificaram que seus resultados sugerem que o acompanhamento mais 

próximo dos negócios resulta em melhor performance para os gestores e para as empresas 

investidas. 
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Ressalte-se que, de todas as fases de um investimento com características de PE/VC, o objeto 

central deste trabalho trata exclusivamente do monitoramento, o qual refere-se a várias 

atividades, entre elas, a de avaliação dos ativos. 

 

Haja vista o elevado risco envolvido, os retornos esperados em PE/VC são elevados. Ramalho, 

et al (2011) identificaram, em pesquisa feita junto a 144 organizações gestoras brasileiras, os 

retornos esperados por estas organizações, diferentes estágios de desenvolvimento. Para PE/VC 

são esperados retornos medianos de 25% para os fundos de venture capital e de 30% para 

fundos de private equity. 

 

Além disso, ainda que as diferenças não sejam significativas, na pesquisa realizada por 

Ramalho, et al (2011) com 87 organizações gestoras, detentoras de 60% do capital 

comprometido no Brasil, o monitoramento dos negócios foi apontado como fator relevante de 

sucesso das atividades de PE/VC. Estes dados estão representados na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Principais Fatores para o Sucesso das Atividades de PE/VC 

 
Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

Neste sentido, entre as atividades de monitoramento, entende-se que está contemplada a 

avaliação econômica dos ativos em carteira. No entanto, de acordo com Ramalho, et al (2011), 

os métodos de avaliação do negócio são muito utilizados pelas organizações gestoras em dois 

momentos: anteriormente ao investimento ou entrada e, como forma a subsidiar o 

desinvestimento ou a saída do ativo.  

 

A Tabela 2 apresenta os métodos de avaliação mais utilizados na decisão de investimento, e 

aponta o Fluxo de Caixa descontado como o principal método de avaliação no momento do 

investimento: 
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Tabela 2 – Método de Avaliação Mais Utilizado na Decisão de Investimento 

 
Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

No entanto, entende-se que no ciclo de vida de um ativo constante de uma carteira de PE/VC, 

é crucial o monitoramento do valor desses ativos quando ainda pertencem à carteira, levando-

se em conta: 

 

a) a demanda dos investidores atuais por um acompanhamento constante de suas 

aplicações; 

b) maior conhecimento dos gestores da evolução dos negócios investidos; e, 

c) em decorrência dos apontamentos anteriores, maior desenvolvimento do mercado 

de PE/VC no Brasil, atingindo novos investidores. 

 

Porém, a dificuldade que se observa é a escolha de qual método a ser utilizado. 

 

Lerner e Willinge (2002), afirmam que entre os critérios para se chegar ao valor justo 

encontram-se os métodos de Comparáveis, Valor Presente Líquido, Valor Presente Ajustado e 

Opções Reais. Caro (2010), no entanto, registra que no Brasil, as metodologias de avaliação de 

ativos em PE/VC mais utilizadas são as de Custo Histórico de Aquisição, Valor Justo e 

Equivalência Patrimonial.  

 
A seguir é apresentado um resumo das metodologias mais utilizadas no Brasil. 

 

3.5.1. Custo Histórico de Aquisição 

 
A metodologia de custo histórico de aquisição é a mais simples de ser adotada, pois mantém 

constante o valor de aquisição dos ativos até que ocorra a venda das participações e, neste 

momento, apura-se o resultado da operação. 
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Segundo Martins (2000),  

 

“os ativos avaliados ao seu custo de aquisição estão vinculados ao caixa 

desembolsado para confrontação com o fluxo a entrar quando forem vendidos 

ou produzirem receitas, a fim de que o lucro se materialize, finalmente, na 

forma de dinheiro.” 

 

Sendo assim, este autor qualifica este método como uma inteligente distribuição do fluxo de 

caixa das transações ocorridas, pois, em suas palavras, amarra o lucro ao fluxo financeiro e 

mede o desempenho de uma gestão pelas transações acontecidas que já o afetaram ou que o 

afetarão. Porém, reconhece que sua grande falha é não contemplar expectativas de receitas e 

despesas. 

 

3.5.2. Equivalência Patrimonial 

 
Pelo método de equivalência patrimonial, o investimento é registrado pelo custo de aquisição e 

atualizado de acordo com as modificações no patrimônio líquido da empresa investida. 

Martelanc, et al (2005), relatam que o valor do patrimônio líquido é obtido a partir dos registros 

contábeis, sendo um valor conhecido e de fácil identificação, necessitando apenas ser checado 

no balanço patrimonial da empresa. 

 

Como resultado, de acordo com a ABVCAP (abril de 2010), os lucros ou prejuízos apurados 

pelas empresas investidas são reconhecidos concomitantemente na contabilidade da 

investidora. Dessa forma, o valor contábil do investimento nas demonstrações financeiras da 

investidora reflete o percentual de participação no capital social da investida aplicado 

proporcionalmente nos resultados apurados pela investida. 

 

O que Martelanc, et al (2005), complementam:  

 

“Apesar de o valor contábil de um ativo ser perfeitamente conhecido quando 

ele é adquirido e, nesse momento, ser igual ao valor econômico, com o passar 

do tempo o valor contábil vai cada vez mais se distanciando do valor 

econômico. Em países com altas taxas de inflação, fica claro que esse método 

também não leva em conta fatores como obsolescência, depreciação, 

mudanças tecnológicas e condições mercadológicas.” 



 

43
 

Por fim, estes autores também relatam fragilidades resultantes das diferentes formas de 

contabilização de contas patrimoniais e de resultados, no que se refere a cálculos de métodos 

de depreciação e amortização, por exemplo, que poderiam levar a erros de interpretação quanto 

ao valor da companhia. 

 

3.5.3. Valor Justo 

 
3.5.3.1.Transações de Capital Identificáveis 

 
Normalmente, um critério muito utilizado para se apurar o valor justo é via transações de capital 

identificáveis. Neste método são usados como parâmetros as transações recentes, ou eventos de 

liquidez, da própria companhia, como aumento de capital ou venda de ações para terceiros. 

 

Em resumo, o valor do investimento é definido com base na avaliação resultante de uma 

transação de capital específica envolvendo a empresa investida (ABVCAP, abril de 2010). 

 
3.5.3.2.Múltiplos Comparáveis ou Avaliação Relativa 

 
Assumindo-se a semelhança de preços entre ativos parecidos, outra forma de análise utilizada, 

haja vista sua simplicidade, é por meio de múltiplos de empresas similares. Neste caso, o valor 

de um ativo deriva da precificação de ativos “comparáveis”, padronizados pelo uso de uma 

variável comum, como lucros, fluxos de caixa, valores contábeis ou receitas (DAMODARAN, 

1999). 

 
Assim, Martelanc, et al (2005) detalham que o valor da empresa A dividido por um indicador 

de referência – que pode ser o lucro da empresa – gerará um múltiplo que pode ser aplicado ao 

lucro da empresa B para se obter seu valor. 

 

Múltiplos utilizados frequentemente são os que relacionam o preço com ativo total, valor 

patrimonial dos ativos, receita, EBITDA, patrimônio líquido e lucro líquido. 

 
Damodaran (1999) cita como vantagens deste método, a facilidade e a rapidez em seu uso, 

relatando-o como especialmente útil nos casos em que há um grande número de empresas 

comparáveis sendo negociadas nos mercados financeiros. 
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Por contrapartida, este mesmo autor aponta a facilidade de manipulação e de uso incorreto dos 

dados como desvantagens do método, acrescentando ainda, a subjetividade existente na 

definição de empresas comparáveis. Este último item, em particular, torna-se bastante sensível, 

uma vez que no processo de escolha das empresas, pode haver um viés, por parte do analista 

responsável, em selecionar aquelas que sejam mais favoráveis ao seu objetivo. 

 

3.5.3.3.Fluxo de Caixa Descontado 

 
Caro (2010) afirma que, caso nenhum destes critérios seja possível, a companhia pode ainda 

ser avaliada com base em projeções, sendo o fluxo de caixa descontado o método mais usado. 

Neste caso, o valor do investimento é estimado com base no valor presente dos fluxos 

projetados de caixa descontados da empresa investida, aplicando-se a fórmula abaixo, como 

indicado por Damodaran (1999): 

 

����� = 	� 	
�
(1 + �)�

���

���
 (2) 

 

   onde, 

   n  =  vida útil do ativo 

   CFt =  fluxo de caixa no período t 

   r  =  taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de  

caixa estimados 

 

De forma complementar, haja vista a indeterminação da duração de uma empresa, Copeland 

(2002), sugere dividir o valor da empresa em dois períodos, durante e após um período de 

previsão explícita, ou valor contínuo: 

 

Valor = 

Valor presente do fluxo 

de caixa durante o 

período de previsão 

explícita 

+ 

Valor presente do fluxo de caixa 

após o período de previsão 

explícita 

(3) 
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No que se refere ao período de previsão explícita, é utilizada a fórmula (2) acima e, para o 

período seguinte, adota-se o modelo de crescimento de Gordon: 

 

Valor = 
FCFt+1 

(4) 
r – g 

 

 

onde, 

FCFt+1  = fluxo de caixa ao fim do primeiro ano após o  

período de previsão explícita 

   g  = taxa prevista de crescimento do fluxo de caixa 

 

Desta maneira, de acordo com Martelanc et al (2005),  

 

“O método do fluxo de caixa descontado está fundamentado na ideia de que 

o valor de uma empresa está diretamente relacionado aos montantes e às 

épocas em que os fluxos de caixa operacionais estarão disponíveis para 

distribuição. Portanto, o valor da empresa é medido pelo montante de 

recursos financeiros que será gerado no futuro pelo negócio, o qual é trazido 

ao seu valor presente para refletir o tempo e o risco associados à distribuição.” 

 

Este método, também conhecido como do Valor Presente Líquido é, segundo Lemme, et al 

(2013) “a técnica mais difundida entre analistas de investimentos e executivos de empresas 

responsáveis pela alocação orçamentária” e apresenta, a possibilidade de agregar expectativas 

de resultado ao valor da empresa, porém, fica exposto às premissas adotadas pelo analista 

responsável pela avaliação. 

 

3.6. A Curva “J” 

 

De acordo com Ramalho, et al (2011), os veículos de investimento de PE/VC guardam 

características muito particulares, pois seu fluxo de caixa é praticamente todo desconhecido dos 

gestores e dos investidores. Tanto o timing, como o valor dos aportes e a distribuição dos ganhos 

realizados são desconhecidos ao longo de sua existência e o cálculo do retorno de fato realizado 

pela organização gestora poderá ser calculado apenas após o desinvestimento total do negócio. 
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Desta forma, diz Ramalho, et al (2011), que a curva “J”  

 

“é desenhada olhando para o retorno acumulado de investimento ano após 

ano. Todo veículo de investimento de PE/VC afere retornos negativos no 

início de seu ciclo conforme investimentos sejam efetuados e as taxas de 

administração sejam pagas. À medida que as distribuições de caixa são 

retornadas ao investidor, a curva se reverte até chegar um ponto de break-

even, onde o valor de fluxos negativos e fluxos positivos se igualam. A partir 

daí a J-curve cruza a abcissa e a TIR subsequente se torna positiva.” 

 

A Figura 2 apresenta o comportamento que caracteriza a citada Curva J. 

 

Figura 2– A Curva J 

                                                                                                                                                              Fonte: Ramalho, et al (2011) 

 

Por sua vez, a Figura 3 a seguir ilustra um comparativo baseado em simulação elaborada pela 

ABVCAP (abril de 2010) da evolução das cotas no período de existência dos PE/VC, conforme 

o método de avaliação escolhido: 
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Figura 3 – Comparativo de Evolução das Cotas  

                                                                                                                                   Fonte: ABVCAP (abril de 2010) 

 

Como se pode observar, assumindo-se investimentos de sucesso, o critério do valor justo 

proporciona uma linha de tendência que se ajusta paulatinamente ao valor do ativo, evitando a 

formação da curva “J”, ocorrendo a citada convergência gradual, ao contrário do que ocorre 

com os demais métodos. 

 

Haja vista a grande relevância dos mercados norte-americano e europeu nesta indústria, 

conforme relatado no início do presente capítulo, o item a seguir tratará da forma de avaliação 

de ativos em PE/VC nestes territórios. 

 

3.7. Avaliação de Ativos de PE/VC nos Estados Unidos e na Europa 

 
Nos Estados Unidos, historicamente, o custo histórico foi a principal metodologia de avaliação 

adotada pelos PE/VC, que viu seu uso difundido possivelmente por sua objetividade e 

conservadorismo.  

 
No entanto, nos dias atuais, seguindo o US GAAP, o valor justo tem sido o método mais 

empregado e, em alguns casos, ainda aplica-se o custo histórico. Segundo a ABVCAP (2010), 

no caso dos fundos que avaliam os investimentos com base no valor justo, essa avaliação é feita 

em geral com periodicidade mínima anual, com alguns fazendo a avaliação dos investimentos 

em base até trimestral. 

 
Diz a ABVCAP (2010) que, na Europa, de acordo com o IFRS, os investimentos são avaliados 

contabilmente com base na equivalência patrimonial, seguida de consolidação no caso de 
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participações de controle. Além disso, a prática geral dos PE/VC que utilizam o IFRS tem sido 

a de também divulgar em nota explicativa os resultados do fundo caso os investimentos tenham 

sido avaliados pelo valor justo. 

 

Desta forma, torna-se importante apontar quais as práticas brasileiras, se alinhadas ou não às 

utilizadas nos principais mercados internacionais e quais as razões das diferenças, caso haja. 

Com este objetivo, será realizada no capítulo 5, a análise dos regulamentos de PE/VC, 

complementado com aplicação de questionários junto aos participantes deste mercado para 

identificar o perfil de metodologias adotado no Brasil. 

 

O capítulo 4 tem o intuito de preparar o leitor para a forma de estudo adotada, explicitando o 

método de pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 
 

Uma vez apontadas as metodologias existentes e a prática adotada nos EUA e na Europa, os 

principais mercados de PE/VC, nos capítulos 5 e 6 será explorado o perfil de métodos utilizado 

no Brasil, passando-se para um comparativo entre estes métodos, com vistas a qualificar aquele 

que seria mais adequado à realidade brasileira. 

 

Portanto, neste capítulo será apresentado o método de pesquisa a ser utilizado acompanhado de 

suas possíveis limitações. 

 

4.1. Apresentação e descrição do método a ser utilizado 

 
A forma mais interessante e efetiva de avaliação, seria realizar pesquisa quantitativa que tratasse 

um comparativo dos resultados alcançados pelas diferentes metodologias aplicadas pelas 

organizações gestoras a partir de fundos já performados. No entanto, devido ao processo de 

maturação deste mercado e das poucas operações já concluídas, a amostra para estudo desta 

natureza seria pouco representativa e não conclusiva. 

 
Sendo assim, partindo dos objetivos propostos neste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa: 

 
a) bibliográfica, pois foram utilizados trabalhos anteriores, sobre o tema, disponíveis 

em livros, artigos, revistas e jornais a fim de subsidiar o comparativo entre os métodos; 

b) documental, pois foram acessados os regulamentos dos PE/VC disponíveis para 

consulta na CVM, com a proposta de traçar o perfil de avaliação de investimentos 

adotado no Brasil; 

c) triangular, pois foram confrontados dados de diferentes bases de dados - consulta à 

CVM versus questionários aplicados junto ao público-alvo. 

 

De forma complementar à pesquisa documental, realizou-se pesquisa quantitativa, recorrendo-

se a estatística descritiva, com a finalidade de tabular os dados apresentados. A forma de coleta 

destes dados será apresentada em seguida. 
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4.2. Coleta de Dados 

 

4.2.1. Base de Dados da CVM 

 

Para realizar esta pesquisa, acessou-se o site da CVM, no qual são disponibilizados os 

regulamentos dos PE/VC no Brasil (http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp). No 

período da pesquisa, havia 755 fundos registrados (posição em 25 de julho de 2015), e arbitrou-

se analisar 50% do total, obtendo-se acesso a 406 regulamentos (pouco mais de 50% do total).  

 

Os regulamentos foram escolhidos, única e exclusivamente, com base na facilidade de acesso. 

Alguns regulamentos apresentaram problemas de ordem técnica, relativos, sobretudo, a 

documentos corrompidos. Entende-se que o número utilizado é bastante significativo para a 

pesquisa pois, à medida que a pesquisa avançou, os resultados começaram a se repetir, 

denotando a adequação da amostra até então colhida. 

 

Sendo assim, na tentativa de atender aos objetivos descritos, foram buscadas as seguintes 

informações: 

 

(i) Dados já apresentados pela CVM: 

a. Tipo de fundo – se FIP ou FMIEE. No acesso ao seu site, deve-se escolher o 

tipo de fundo no menu, para, em seguida serem retornados os dados dos 

fundos disponíveis para acesso; 

b. Valor do patrimônio líquido - a CVM apresenta automaticamente em sua 

tabela de acesso aos fundos; 

 

(ii)  Dados explorados neste trabalho: 

a. Nome do gestor – encontrado em campo  

b. Método de avaliação de ativos sem cotação em bolsa – disponível nos 

campos referentes à descrição das demonstrações financeiras dos fundos ou 

do patrimônio líquido; 

c. Setor prioritário para investimentos – constante na política de investimentos 

do fundo. 
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4.2.2. Aplicação de Questionários 

 

Foram aplicados questionários fechados (survey) junto ao público-alvo, contendo questões de 

múltipla escolha e dicotômicas, conforme definido em Vergara (2009): 

 

“Questões fechadas dicotômicas – são aquelas nas quais o respondente escolhe 

sua resposta entre duas opções, como: sim/não; concordo/discordo. (...) 

Questões fechadas de múltipla escolha – são aquelas nas quais é apresentada 

ao respondente uma série de possíveis respostas, geralmente quatro ou cinco, 

para que ele faça sua escolha. As respostas estão, portanto, limitadas às 

opções.” 

 

Ressalte-se que a análise dos questionários foi realizada de forma quantitativa, aplicando-se a 

técnica do “Funil” citada por Vergara (2009), ou seja, partiu-se de perguntas mais abrangentes 

para, paulatinamente, atingir as questões fundamentais da pesquisa. 

 

Adicionalmente, ainda que de forma limitada, no campo “Outros”, disponível em boa parte das 

questões, efetuou-se avaliação qualitativa, por meio de análise do discurso – análise da 

conversação, conforme conceituado por Vergara (2010). Desta forma, buscou-se identificar a 

repetição sistemática de expressões e/ou termos nos comentários dos inquiridos, dando o 

tratamento necessário conforme o caso apresentado. 

 

4.2.2.1.Ferramenta  

 

Conforme sugerido por Vergara (2009), o questionário foi testado, previamente, com três 

Analistas com expertise na área através de entrevistas pessoais. Nestas entrevistas buscou-se 

explorar as melhorias necessárias quanto à clareza e pertinência das perguntas. Reformulou-se 

o questionário, em seguida, realizando-se as adaptações necessárias visando a melhoria do 

conteúdo.  

 

Utilizou-se a plataforma LimeSurvey como ferramenta e o questionário ficou disponibilizado 

para resposta durante o período compreendido entre os meses de abril e maio de 2015 - época 

em que havia menos atividade no setor (congressos, reuniões de comitês de investimento, etc.) 

para aumentar a taxa de resposta. 
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Aplicando-se o conselho de Vergara (2009), “para mitigar a possibilidade de baixa devolução”, 

efetuaram-se ligações telefônicas com os inquiridos para tornar mais claro o intuito da pesquisa 

e, em seguida, o questionário foi enviado por correio eletrônico, com link que remetia 

diretamente ao site da ferramenta utilizada.  

 

4.3. Limitações do método 

 
Vergara (2010) diz que todo método tem possibilidades e limitações e ressalta a importância do 

autor antecipar-se e informar ao leitor quais são.  

 
No que se refere à pesquisa bibliográfica é importante observar que o assunto ainda não foi 

muito explorado academicamente, sobretudo no Brasil. Desta forma, recorreu-se em grande 

parte a artigos e dados de instituições ligadas à indústria em análise. É importante mencionar 

que no que se refere a este assunto, especificamente, não há muitos estudos na área mas, buscou-

se exaurir todas as possíveis fontes. 

 
No que tange à pesquisa documental, ao contrário dos regulamentos vigentes, alguns 

regulamentos antigos não são de fácil disponibilização. Porém, como mitigador, deve-se 

lembrar que a maior parte dos PE/VC lançados no Brasil ainda estão em operação.  

 

Além disso, na pesquisa documental, deparou-se com a limitação operacional referente ao 

volume de dados manipulados e à falta de padronização: as informações exploradas neste 

trabalho encontram-se no corpo do texto do regulamento e há um grande número de amostra. 
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5. ANÁLISE DE REGULAMENTOS E QUESTIONÁRIOS 
 

Nesta seção serão analisados os dados coletados nos regulamentos e nos questionários 

aplicados, com o intuito de investigar: (i) como os regulamentos tratam a metodologia de 

precificação de ativos e (ii) a opinião dos analistas do setor sobre o assunto. 

 

5.1. Análise de Regulamentos 

 

Haja vista que a CVM obriga (i) a disponibilização pública dos regulamentos de PE/VC e (ii) 

que nestes regulamentos conste o método de avaliação dos ativos, a pesquisa documental teve 

como intuito, em primeiro lugar, traçar o perfil adotado como prática no Brasil para avaliação 

de investimentos em PE/VC, expresso, naturalmente, nos referidos regulamentos. 

 

Além do objetivo primeiro descrito acima, a pesquisa buscou ainda identificar se haveria algum 

tipo de concentração setorial, por gestor, ou por tipo de fundo, quanto ao método de avaliação. 

 

Haja vista o volume de dados disponíveis, utilizou-se o software SPSS para sua análise. 

 

A relação de fundos pesquisados está disponível do Apêndice 1. 

 
5.1.1. Análise e Interpretação dos Dados 

 

Como não há obrigação de prever-se o uso de um único método de avaliação, diferentes 

metodologias podem ser previstas conjuntamente em um único regulamento. Sendo assim, 

neste trabalho procurou-se apurar a frequência (número de vezes) com que os métodos foram 

citados e o Gráfico 9 ilustra este resultado: 
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Gráfico 9 – Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa (número de citações) 

 
Fonte: CVM, elaboração própria 

 

Como pode ser observado, o custo histórico é o método mais utilizado para avaliação de ativos 

sem cotação em bolsa em PE/VC no Brasil, é citado em 86% dos regulamentos. Porém, é 

importante identificar como é relevante a previsão do uso de valor justo (incluindo transações 

identificáveis): são 245 citações nos regulamentos estudados (presente em 60% dos 

regulamentos), sendo mais previsto que a equivalência patrimonial, a qual foi citada 169 vezes 

(presente em 42% dos regulamentos).  

 

A Tabela 3 a seguir mostra o número de vezes em que ocorrem citações conjuntas, ou seja, 

quando um determinado método é previsto acompanhado de outros: 

 

Tabela 3- Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa (frequência de citações conjuntas) 

 

 
Fonte: CVM, elaboração própria 

 

Frequência Percentual
Percentual 
Acumulado

1 134 33,0 33,0

2 193 47,5 80,5

3 74 18,2 98,8

4 5 1,2 100,0

Total 406 100,0
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É muito utilizada a previsão de apenas um método (33% dos regulamentos), sobretudo o de 

custo histórico, que em sua essência não permite a reavaliação dos ativos periodicamente. 

Porém, como se pode observar, os métodos são, na maior parte das vezes (47,5%) citados, 

acompanhados de um segundo método, sendo raras as vezes que os quatro são contemplados 

ao mesmo tempo (1,2% dos regulamentos). 

 

De forma complementar, a Tabela 4 mostra que, ao serem previstos em conjunto, na maior parte 

das vezes utiliza-se o custo histórico junto com o valor justo, ou, alternativamente, o custo 

histórico com a equivalência patrimonial. Adicionalmente, observe-se, pela concentração de 

dados na coluna de custo histórico, como este é recorrentemente utilizado: 

 

Tabela 4- Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa (tipos de citações conjuntas) 

 
Fonte: CVM, elaboração própria 

 

   onde, 

   CH  = custo histórico 

   EP  = equivalência patrimonial 

   VJ  = valor justo 

   TI  = transações identificáveis 

 

Neste ponto, é importante notar que, na leitura realizada nos regulamentos, o custo histórico era 

citado, geralmente, como o principal método, sendo os demais considerados como auxiliares 

para serem utilizados em casos específicos, quando necessário ou demandado pelos cotistas. 

 

Na maior parte das vezes, não era descrito o modelo de cálculo de valor justo. O uso de 

múltiplos foi citado em apenas quatro das ocasiões (FIP Vitis-Vinifera, gerido pelo Banco 

Fator, FIP Itacaré Capital II, gerido pelo Citibank, FIP BROPP 1, gerido pela BR Opportunities 

e Infrabrasil FIP, sob gestão da Mantiq Investimentos), e o fluxo de caixa descontado foi citado 

CH EP VJ TI

CH 348

EP 133 169

VJ 149 53 182

TI 54 16 40 63
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apenas 19 vezes (presente em 5% dos regulamentos). Por contrapartida, entre as formas de 

avaliação por valor justo, o uso de transações identificáveis tem se apresentado como o 

preferido dos gestores, sendo o mais previsto.  

 

Este último método é apresentado, na maior parte das vezes, junto com o custo de aquisição, 

ou seja, por ele é previsto o uso do custo de aquisição, atualizado por algum tipo de evento de 

liquidez relevante que ocorra na empresa investida. Em algumas ocasiões, em substituição ao 

custo de aquisição, é utilizada a equivalência patrimonial, seguindo os mesmos moldes.  

 

Em seguida será descrita a análise das possíveis concentrações de uso de método devido ao 

gestor, ao setor de atuação, ou veículo CVM (tipo de fundo) dedicado a PE/VC. 

 

5.1.2. Setor de Atuação 

 

Ao efetuar a análise do setor prioritário para realização de investimentos pelo fundo, acessou-

se a política de investimento dos regulamentos. Sendo assim, foi feita a classificação devida, 

sendo que, fundos que não deixavam explícito o setor, foram classificados como multisetoriais. 

 

A Tabela 5 a seguir apresenta os resultados para fundos setoriais, em setores detentores de cinco 

ou mais fundos: 
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Tabela 5- Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa por Setor 

Fonte: CVM, elaboração própria 

1Número de citações 

 

Pode ser observado, em fundos setoriais, uma concentração do custo histórico como principal 

método a ser utilizado pelos gestores – dos 137 fundos, apenas 30 não citam esta metodologia 

como passível de uso (22% dos regulamentos). Porém, mais uma vez, também são relevantes 

os fundos que contemplam a possibilidade de uso do valor justo para avaliação de seus ativos 

(53% dos regulamentos). 

 

5.1.3. Veículo CVM 

 

Entre os veículos CVM dedicados a PE/VC, não foi encontrada diferença relevante, ou seja, 

mantém-se o custo histórico como principal metodologia a ser utilizada, seguida do valor justo, 

conforme expresso na Tabela 6, a qual demonstra os métodos de avaliação dos ativos sem 

cotação em bolsa discriminados por Veículos CVM: 
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Tabela 6- Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa por Veículos CVM 

Fonte: CVM, elaboração própria 
1Número de citações 

 

Os FIPs utilizam em 84% dos seus regulamentos o método do custo histórico, enquanto os 

FMIEEs preveem este método em 70% de seus regulamentos. 

 

5.1.4. Gestor 

 

Como hoje em dia são muitos gestores realizando a tarefa de administração de carteiras de 

fundos PE/VC, foram selecionados os gestores responsáveis por 10 ou mais fundos no Brasil, 

para análise, uma vez que os demais não gerariam amostra relevante que pudesse ser analisada. 

 

A Tabela 7 demonstra os métodos de avaliação dos ativos sem cotação em bolsa discriminados 

por Gestor, de acordo com o critério acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59
 

Tabela 7- Brasil - Regulamentos de PE/VC: Métodos de Avaliação de Ativos Sem 

Cotação em Bolsa por Gestor 

Fonte: CVM, elaboração própria 
1Número de citações 

 

Neste caso, entre os maiores gestores atuantes no Brasil, fica mais presente o uso do custo 

histórico como principal método de avaliação. De modo geral, estes gestores utilizam o custo 

histórico 85% das vezes em seus regulamentos. Por contrapartida, o valor justo, incluindo as 

transações identificáveis, é bem menos utilizado do que nas outras estatísticas apuradas, apenas 

53% das vezes, ainda que seja um número bastante significativo. 

 

Os dados apresentados mostraram que, efetivamente, o método de avaliação mais utilizado no 

Brasil é o de custo histórico, presente constantemente nos regulamentos analisados. No entanto, 

é importante enfatizar, que o valor justo, ainda que não especificando a forma de cálculo, já tem 

sido contemplado por boa parte dos gestores.  
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5.2. Análise de Questionários 

 

A análise de regulamentos efetuada anteriormente apresenta os dispositivos presentes nos 

regulamentos dos fundos, porém, como visto, estes documentos preveem, sistematicamente, 

mais de um método para avaliação dos ativos. Desta forma, optou-se por utilizar um 

questionário junto aos participantes do mercado, com a proposta de identificar, efetivamente, 

qual o método que usualmente é aplicado na prática. 

 

Além deste objetivo, o questionário busca identificar: (i) se os participantes entendem que há 

necessidade de adoção de uma padronização de metodologia e (ii) qual a metodologia que, 

independente do expresso em regulamento, os analistas entendem como mais aderente para 

avaliação no Brasil.  

 

Sendo assim, com o intuito de confrontar as informações extraídas dos regulamentos dos 

fundos, foi aplicado um questionário de pesquisa, cujo público-alvo foram profissionais da 

indústria de PE/VC ("Analistas"), atuantes tanto como investidores, quanto como gestores de 

fundos, cujas questões são descritas a seguir. 

 

5.2.1. Questões Aplicadas 

 

O questionário continha vinte questões, todas objetivas, divididas em quatro blocos "Perfil", 

"Acompanhamento", "Metodologia" e "Padronização": 

 

1. Perfil - bloco composto por três questões, no qual procurou-se identificar, em primeiro 

lugar, se o respondente representava uma instituição gestora/administradora de PE/VC, 

ou investidora em PE/VC. Feita esta identificação, buscou-se mapear o porte da 

instituição. 

As questões aplicadas neste bloco estão disponíveis no Apêndice 2. 

 

2. Acompanhamento - bloco composto por três questões, no qual procurou-se identificar 

o perfil de avaliação econômico-financeira praticado atualmente. 

As questões aplicadas neste bloco estão disponíveis no Apêndice 3. 
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3. Metodologia - bloco composto por sete questões, no qual procurou-se identificar a 

metodologia preferida pelos analistas para avaliação. Ou seja, neste bloco procurou-se 

identificar não o que efetivamente ocorre, demonstrado no bloco anterior, mas o que, 

idealmente, os analistas identificam como a melhor forma de ser efetuada a avaliação. 

As questões aplicadas neste bloco estão disponíveis no Apêndice 4. 

 

4. Padronização - bloco composto por três questões, no qual procurou-se identificar a 

opinião dos analistas sobre a adoção de uma metodologia padrão no Brasil para 

avaliação de ativos em carteira de PE/VC. 

As questões aplicadas neste bloco estão disponíveis no Apêndice 5. 

 

5.2.2. Análise das Respostas 

 

Houve retorno de 59 questionários, porém, foram considerados apenas 46 para efeitos de 

análise, número correspondente às respostas completas do questionário. 

 

5.2.2.1.Perfil 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados das atividades profissionais dos respondentes, apurados pelo 

questionário aplicado:  

 

Tabela 8- Questionário de Avaliação: Atividade Profissional dos Respondentes 

 

A atividade profissional dos respondentes dividiu-se, sobretudo, em dois pólos: profissionais 

representantes de gestoras de PE/VC e profissionais de empresas investidoras em PE/VC. 

 

Os Gráficos 10 e 11 analisam o perfil do Investidor, por natureza e por volume de ativos 

investidos: 
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Gráficos 10 e 11- Questionário de Avaliação: Instituições dos Investidores 

 

Natureza Volume de Ativos Investidos em PE/VC 

 

 

Os investidores são, em sua maioria, provenientes de bancos de investimento, seguidos dos 

representantes de fundos de pensão e bancos de desenvolvimento, em sua quase totalidade 

instituições de grande porte.  

 

Os Gráficos 12 e 13, por sua vez, analisam o perfil do Administrador/Gestor, por nacionalidade 

e por volume de ativos administrados/geridos: 

 

Gráficos 12 e 13- Questionário de Avaliação: Instituições dos Gestores/Administradores 

 

Nacionalidade Volume de Ativos Administrados/Geridos 

em PE/VC 

  

 

Os gestores/administradores respondentes são em sua totalidade representantes de instituições 

brasileiras de grande porte. 
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5.2.2.2.Acompanhamento 

 

Neste bloco os dados serão analisados em conjunto entre investidores e gestores, pois referem-

se a informações já realizadas, independente da fonte de resposta. 

 

A Tabela 9 procura investigar a periodicidade com que é efetuada a avaliação econômico-

financeira no Brasil. 

 

Tabela 9- Periodicidade de Avaliação Econômico-Financeira 

 

A atividade de avaliação dos ativos é efetuada, anualmente, sendo que apenas dois respondentes 

informaram que não há atualização da avaliação. 

 

A Tabela 10 demonstra a frequência de uso dos diferentes métodos de avaliação econômico-

financeira. 

 

Tabela 10- Métodos de Avaliação Econômico-Financeira 

 

O método de avaliação predominante é o de Valor Justo por Fluxo de Caixa Descontado, e o 

método de Custo Histórico é citado 12 vezes. 
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Utilizar o método de Custo Histórico equivale a afirmar que não há atualização e, sendo assim, 

se considerarmos os dois dados em conjunto, o resultado de "Não há Atualização", torna-se 

mais relevante, representando, no mínimo, 26,09% da amostra se considerarmos os dados da 

Tabela 13. 

 

Dentre as respostas classificadas como “Outros”, vale destacar que os respondentes entendem 

que o método a ser utilizado depende do estágio e do tamanho do ativo. 

 

No Gráfico 14 está discriminada a responsabilidade da avaliação econômico-financeira, entre 

administradores/gestores e instituições independentes. 

 

Gráfico 14- Responsável pela Avaliação Econômico-Financeira 

 

 

O responsável pela avaliação econômico-financeira dos ativos pertencentes à carteira tem sido, 

usualmente a própria instituição administradora/gestora. 

 

5.2.2.3.Método de Avaliação 

 

Ao contrário do item anterior, no qual as respostas foram tratadas como um bloco único, optou-

se neste pela segregação de respostas entre dois públicos: (i) investidores e (ii) 

administradores/gestores, pois aqui vale o exercício de tentar capturar diferentes percepções 

destes dois grupos. 

 

Desta forma, as Tabelas 11 a 13 apresentam, na opinião dos analistas, de forma consolida, e 

também, separando-se entre investidores e administradores/gestores, qual seria o método de 

avaliação econômico-financeira mais indicado para o monitoramento dos ativos em carteira: 
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Tabelas 11 a 13 - Método Mais Indicado para Avaliação de Ativos 

 

Tabela 11- Dados Consolidados 

 

  

Tabela 12 -Investidores Tabela 13 - Gestores/Administradores 

  

 

A opção pelo método do Valor Justo por Fluxo de Caixa Descontado é um consenso entre 

investidores e gestores/administradores, sendo esta opção citada pela grande maioria dos 

inquiridos como a sua preferida. 

 

Percebe-se, no entanto, que a opção pelo Custo Histórico ainda persiste entre boa parte dos 

respondentes - 10,87% no total, com predominância entre os investidores. 

 

Entre as respostas marcadas como “Outros” os respondentes entendem que o método a ser 

escolhido deverá ser aderente à natureza do ativo, e há uma citação que considera a conjugação 

dos métodos de valor justo entre fluxo de caixa descontado e múltiplos. 
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A Tabela 14 a seguir apresenta as principais vantagens identificadas pelos respondentes no uso 

dos diferentes métodos: 

 

Tabela 14- Métodos de Avaliação Econômico-Financeira - Principais Vantagens 

 

É sistemática, para cada método, a opção pela facilidade no cálculo. No entanto, no caso 

particular do Fluxo de Caixa Descontado, ainda que o quesito mencionado não seja sua 

principal virtude, os respondentes reconhecem sua importância face à possibilidade de ajuste 

gradual do valor do ativo. Este método também foi o único para o qual não foi selecionada a 

opção "Nenhuma", indicando que não há vantagem no seu uso. 

 

Dentre as respostas selecionadas como "Outros", vale destacar: 

 

  Custo Histórico  

  Comentário 1  "Não gera flutuações na carteira, é mais prático e evita  

    discussões desnecessárias sobre base de cálculo de taxa de  

    administração." 

  Comentário 2  "Sigilo quanto ao valor justo."  

 

  Equivalência Patrimonial   

  Comentário 1  "Coerência contábil do valor investido"  

   

  Múltiplos 

  Comentário 1  "Objetividade do método" 

 

  Fluxo de Caixa Descontado  

  Comentário 1  "Fundamento do valor justo, através de elaboração de estudo  

    e laudo de avaliador independente através do método defluxo  

de caixa descontado." 
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A Tabela 15 a seguir apresenta as principais desvantagens identificadas pelos respondentes no 

uso dos diferentes métodos: 

 

Tabela 15- Métodos de Avaliação Econômico-Financeira - Principais Desvantagens 

 

No que se refere às desvantagens, optou-se por realizar ajuste nas categorias utilizadas, visto 

que o item "Desatualização do Valor do Ativo" não havia sido previsto no questionário 

disponibilizado, mas demonstrou-se presente em boa parte das respostas no item "Outros".  

 

O grau de subjetividade é o item mais citado pelos respondentes, com presença relevante, ainda 

que não a primeira, em todos os métodos. No caso do Fluxo de Caixa Descontado, a 

complexidade no seu cálculo seria o maior empecilho para sua aplicação, ao passo que a maior 

preocupação quanto ao uso do Custo Histórico refere-se ao descompasso entre o valor contábil 

e o valor de mercado do ativo. 

 

Dentre as respostas selecionadas como "Outros", vale destacar: 

 

  Custo Histórico  

Comentário 1  "A utilização da contabilização por valor histórico apresenta total 

fragilidade/desvantagem, uma vez que não captura absolutamente 

nenhuma realidade sobre os investimentos em private equity, além de 

problemas intrínsecos da própria metodologia como o encarecamento 

de cotas, ou seja, não há amortizações  de cotas conceitualmente, mas 

sim um encarecamento das cotas deste tipo de ativo quando do 

recebimento de capital, ou seja, o impacto recai sobre o valor da cota 

e não sobre a quantidade." 

 

  Equivalência Patrimonial   

Comentário 1  "Complexidade, flutuação do valor na carteira e descolamento do 

contábil e valor de mercado."  
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  Comentário 2  "Perda do valor real do investimento no tempo" 

   

  Múltiplos 

  Comentário 1  "(i) Amostragem "seletiva": bias, e (ii) média setorial  

    pode não capturar particularidades do ativo em questão" 

  Comentário 2  "Pode não refletir corretamente o valor justo do ativo" 

  Comentário 3 "Falta de ativos exatamente comparáveis" 

 

  Fluxo de Caixa Descontado  

  Comentário 1  "Perda da sensibilidade negocial do momento da avaliação" 

 

O Gráfico 15 apresenta as diferentes opiniões entre administradores/gestores e investidores 

quanto à necessidade de adoção de uma padronização de método: 

 

Gráfico 15- Padronização da Metodologia  

 

 

No que diz respeito à importância de adoção de uma metodologia para avaliação de ativos que 

compõem as carteiras dos fundos de PE/VC, ocorre clara antítese nas respostas entre 

gestores/administradores e investidores. 

 

Se na análise global há leve tendência pela indicação de necessidade de padronização, porém, 

as opiniões são antagônicas ao observar os diferentes grupos: os investidores são em sua maioria 

favoráveis à padronização, ocorrendo opinião exatamente inversa dos gestores/administradores. 
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A Tabela 16 apresenta as possíveis vantagens apresentadas pelos respondentes, em uma 

eventual adoção de padronização. 

 

Tabela 16- Vantagens da Padronização 

 

Na análise das vantagens oferecidas por uma possível padronização, os 

Gestores/Administradores, identificam a possibilidade de comparação de desempenho entre os 

diferentes Gestores/Administradores participantes do mercado, ao passo que os Investidores 

deram maior ênfase ao melhor acompanhamento das suas carteiras. 

 

A Tabela 17 apresenta as possíveis desvantagens apresentadas pelos respondentes, em uma 

eventual adoção de padronização. 

 

Tabela 17- Desvantagens da Padronização 

 

Quanto às desvantagens, os dois grupos concordam, no entanto, que nem sempre o método 

adotado poderá ser adequado à determinação de valor de determinados ativos, sendo esta a 

maior fragilidade da adoção de uma padronização. 

 

A Tabela 18 evidencia sobre quem deve recair os custos e a responsabilidade pela avaliação 

dos ativos. 
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Tabela 18- Responsável pela Avaliação e Custos 

 

 

Também há concordância sobre a responsabilidade da avaliação econômico-financeira 

periódica, segundo os dois grupos, esta avaliação deve ser feita por empresa independente, ao 

contrário do que, efetivamente, ocorre hoje em dia, conforme demonstrado no Gráfico 14. Além 

disso, entende-se que os custos de contratação desta empresa devem ser arcados pelo próprio 

fundo. 

 

Como vimos, há uma diferença clara de resultados entre o disposto em regulamentos e a prática. 

 

De fato, o que se observa conforme a pesquisa a partir de aplicação de questionários 

apresentada, é que o fluxo de caixa descontado já é o método mais utilizado atualmente na 

prática. No entanto, alguns analistas pontuaram que há um ponto crucial no uso deste método: 

o fato de ser o mais utilizado para avaliação periódica não enseja, necessariamente, no seu uso 

para marcação da carteira utilizando este método.  

 

O que se experimenta no dia-a-dia da gestão dos fundos é uma exigência cada vez maior dos 

investidores pelo uso do fluxo de caixa descontado e, desta forma, os gestores disponibilizam 

estas análises para seus cotistas. No entanto, para efeitos de marcação de valor, o custo histórico 

ainda prevalece. 
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6. COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS 
 

Como se viu no capítulo cinco, o método do custo histórico é o mais utilizado no Brasil, pois 

tem como vantagem sua simplicidade e a salvaguarda do conservadorismo, porém, tem efeito 

limitado na tarefa de informar o real valor de um determinado ativo, ao não incorporar 

expectativas. 

 

Por este método, o valor contábil das cotas tende a reduzir durante o período de duração do 

fundo à medida que as despesas operacionais incorridas pelo fundo sejam reconhecidas em suas 

demonstrações financeiras. Assumindo-se que houve sucesso, o fundo reconhece 

imediatamente, e de uma única vez, o ganho integral sobre o investimento realizado, o que 

ocasiona uma elevação abrupta do valor contábil da cota. Graficamente, a evolução do valor 

contábil da cota ao longo do período de duração do fundo, assemelha-se ao traçado da letra “J”. 

(ABVCAP, abril de 2010). 

 
A simplicidade deste método, portanto, acarreta desvantagens, uma vez que as cotas não são 

atualizadas de forma a refletir o desenvolvimento da situação da empresa, levando a um 

afastamento do seu valor de mercado. 

 

O método de equivalência patrimonial também é simples, com aplicação relativamente recente 

e limitada nos PE/VC. Seu ponto fraco, no entanto, é não incorporar as perspectivas para a 

companhia e não sensibilizar as oscilações do mercado (CARO, 2010). 

 

Haja vista as desvantagens dos métodos anteriores, intensificaram-se os debates em torno da 

possibilidade de adotar o de valor justo como forma de avaliar os ativos em carteira nos PE/VC. 

Este método permite que os investimentos sejam reavaliados periodicamente pelo seu valor 

estimado de mercado e, sendo assim, espelha com mais nitidez as condições de mercado e o 

valor pelo qual a empresa seria vendida, reconhecendo-se os ganhos ou as perdas em cada 

investimento, à medida que o valor econômico da empresa investida seja alterado, na data das 

demonstrações financeiras (ABVCAP, abril de 2010): 

 

a) No caso dos múltiplos, deve-se destacar a importância da existência de empresas 

comparáveis com ações listadas e negociadas com liquidez em bolsa de valores, ou em 

um sistema de balcão organizado para que os cálculos sejam viáveis.  
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b) Quanto ao fluxo de caixa descontado, é interessante observar, como Caro (2010) 

o apresenta como passível de utilização apenas em último caso. As razões são devidas 

à presença de maior subjetividade do analista, além de elevados custos para a avaliação. 

 

Lerner e Willinge (2002) concordam com esta ponderação, porém, indicam como mitigante, o 

uso de diferentes premissas e, consequentemente, cenários divergentes que contemplem, por 

exemplo, um cenário “otimista”, o “mais provável” e um cenário “pessimista”. Os fluxos 

apurados com os referidos cenários podem, em seguida, ser descontados por uma range de 

valores para o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) e, desta forma, serem encontrados 

diferentes valores, aos quais, podem ser atribuídas, ainda, probabilidades para cada cenário. 

 

Indo além, Lerner e Willinge (2002), elencam as seguintes desvantagens no uso deste método:  

 

a) dificuldade em utilizar empresas comparáveis para o cálculo de betas e de estrutura 

alvo de capital; 

b) dificuldade em estimar os valores terminais para empresas em estágio inicial; 

c) estudos recentes questionam a validade da utilização dos betas na mensuração do 

risco; 

d) dificuldade em avaliar companhias com mudança na estrutura de capital quando em 

operações de alavancagem (leverage buyout) ou com alteração nas taxas efetivas de 

juros, pois o CMPC assume esses valores como constantes. 

 

Em complemento, a ABVCAP (abril de 2010) elenca algumas importantes considerações a 

respeito da metodologia de valor justo: 

 

“Se, por um lado, a metodologia de valor justo possibilita que as oscilações 

no valor dos investimentos sejam mensuradas ao longo do tempo; por outro 

lado, a sua aplicação é baseada em uma série de premissas sujeitas a 

interpretações e questionamentos, o que exige uma avaliação muito criteriosa 

caso a caso. Dentre as considerações relevantes à aplicação desta 

metodologia destacamos: 

� Uso de múltiplos de mercado aplicáveis a empresas similares 

em países diferentes daquele no qual a empresa investida 

opera; 
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� Uso de descontos ou prêmios sobre os múltiplos de mercado 

selecionados dependendo do tipo de investimento (por 

exemplo, posição minoritária ou controle da empresa 

investida, tipo e direito das ações adquiridas, tamanho da 

empresa investida etc.); 

� Avaliações com base em transações realizadas por 

investidores financeiros ou estratégicos, com ganhos de 

sinergia, etc.; e 

� Existência de um mercado de dívida ativo para permitir a 

adequada ponderação do custo de capital ponderado entre 

capital próprio e de terceiros.” 

 

À luz dos entendimentos sobre a evolução da Curva “J”, ao aplicar o valor justo, ao longo do 

tempo, o valor dos investimentos em carteira converge gradualmente ao valor esperado na saída 

de tais investimentos. Sendo assim, assumindo-se um investimento bem sucedido, o valor 

contábil da cota tenderia a ter uma trajetória ascendente uma vez que o valor estimado de 

mercado ou de realização da carteira de investimentos iria periodicamente ser reavaliado a um 

valor superior ao daquele estimado no período imediatamente anterior.  

 
Deve-se ressaltar, por fim, que, uma vez que a remuneração da organização gestora é um 

percentual do patrimônio do fundo, a fim de evitar um conflito de interesses na análise, não é 

recomendado que a própria organização gestora realize a análise, devendo esta contratar uma 

consultoria independente.  

 

Como se pôde observar anteriormente, as metodologias existentes apresentam prós e contras 

em seu uso, de forma que podemos elencar em uma tabela resumo (Tabela 19) as vantagens e 

desvantagens de cada metodologia citada anteriormente, elaborado e adaptado a partir de 

quadro similar apresentado por Lerner e Willinge (2002): 
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Tabela 19– Vantagens e Desvantagens dos Métodos de Avaliação de Ativos 

 

 Vantagens Desvantagens 

Custo Histórico � Sem custo � Desempenho medido 

somente no final do 

investimento 

Equivalência patrimonial � Mensuração periódica 

� Custo relativamente 

baixo. 

� Não incorpora 

perspectivas para a 

companhia 

� Não sensibiliza as 

oscilações do mercado. 

Valor Justo 

Transações Comparáveis 

� Mensuração periódica; 

� Custo relativamente 

baixo 

 

� Subjetividade na 

definição de empresas 

comparáveis 

� Não incorpora 
perspectivas para a 
companhia;  

Valor Justo 

Fluxo de Caixa  

Descontado 

� Permite mensuração 

periódica 

� Incorpora expectativas 

� Experiência americana 

aponta a migração para 

este método 

� Evita efeitos da curva 

"J" 

� Premissas subjetivas; 

� Necessária a contratação 

de uma consultoria 

externa 

Fonte: Lerner e Willinge (2002), adaptado pelo autor 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como intuito indicar um método de avaliação julgado como mais 

adequado à avaliação de ativos pertencentes à carteira de fundos de PE/VC no Brasil, segundo 

a avaliação dos analistas do setor. Com este objetivo foi mostrado, em primeiro lugar, a 

evolução que este tipo de fundo vem apresentando nos últimos anos no Brasil, apesar de, 

comparativamente, estar ainda muito aquém dos resultados alcançados em outros mercados, 

sendo ainda uma indústria muito jovem em nosso país. 

 

Procurou-se demonstrar ainda, o ambiente regulatório brasileiro, no que tange a PE/VC, 

objetivando-se formar o entendimento referente ao grau de liberdade que existe hoje em dia 

para a escolha de metodologias de precificação de ativos sem cotação corrente de mercado, 

presentes nas carteiras dos PE/VC. 

 

Em seguida, a partir das pesquisas de Ramalho, et al (2011) pode-se observar que, se por um 

lado, o monitoramento dos negócios é julgado importante para o sucesso de um fundo, por 

outro, as organizações gestoras utilizam métodos de avaliação do negócio no momento anterior 

à decisão de investimento e no momento de saída do ativo. 

 

Passou-se então a investigar os métodos aplicados hoje em dia. Como se viu, a partir da análise 

dos fundos existentes, o custo de aquisição é o de maior uso para marcação de valor da carteira, 

acompanhado, em seguida, do valor justo (Múltiplos e Fluxo de Caixa Descontado). Por 

contrapartida, observou-se, por meio dos questionários aplicados, a intensificação do uso dos 

fluxo de caixa descontado, por demanda dos investidores. 

 

Não foi identificado nenhum tipo de concentração de uso de um dos métodos por demandas 

setoriais específicas ou devido ao perfil do gestor, ou ainda, quanto ao tipo de fundo – se FIP 

ou FMIEE. 

 

Como se pôde ver, o custo de aquisição, assim como a equivalência patrimonial, são métodos 

de fácil uso, porém, apresentam dificuldades na medição do valor do ativo, pois não consideram 

expectativas.  
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Da mesma forma, pôde-se observar que nos regulamentos estudados, o método de transações 

identificáveis são mais previstos para uso do que o de fluxo de caixa descontado ou o de 

múltiplos. Ocorre que este tipo de método também guarda fragilidades, pois, ao não ocorrer 

eventos de liquidez, este método aproxima-se muito do custo de aquisição ou da equivalência 

patrimonial, assumindo as dificuldades que estes apresentam. Adicionalmente, este método 

assumiria também que a precificação realizada em um evento de liquidez está correta, o que é 

um argumento que pode tornar-se falho, a partir do momento que este evento pode ser derivado 

da demanda de outro acionista com perspectivas diversas, até mesmo quanto ao nível de 

exigência de ganhos. 

 

O método de múltiplos, por sua vez, é exposto a uma elevada subjetividade e da necessidade de 

efetivamente haver empresas que sejam comparáveis àquela em análise, para que o resultado 

seja satisfatório. 

 

Por fim, o fluxo de caixa descontado, também carrega o mesmo fator dificultador que o método 

de múltiplos possui, no que tange à subjetividade. É um método que se torna custoso, pois 

demanda a contratação de um terceiro, que garanta a idoneidade dos cálculos realizados e que 

sejam preservados os interesses, tanto dos gestores quanto dos investidores. Porém, tem como 

grande diferencial, a possibilidade de avaliar o ativo com base nas expectativas de resultado. 

 

Além disso, um ponto muito forte deste método é, a possibilidade de ajuste de valor ao longo 

do tempo, de forma que o efeito da curva “J” seja evitado. Ou seja, que as cotas de fundos sejam 

precificadas sempre em queda, conforme são contabilizadas despesas para seu funcionamento, 

até o momento do desinvestimento, quando finalmente as cotas são valorizadas. 

 

Os questionários aplicados apontaram, ainda, para resultados distintos entre gestores e 

investidores. Os primeiros não veem a necessidade de adoção de um método padrão nesta 

indústria, pois cada negócio pode demandar um tipo diferente de avaliação, mais adequado às 

suas especificidades, ao passo que os cotistas, por sua vez, entendem que é importante 

padronizar, com o intuito de auxiliá-los no acompanhamento de suas carteiras, fazendo uma 

proposta de mudança na legislação, de forma que indicasse a referida padronização. 
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Adicionalmente, os dois públicos identificam que a avaliação deva ser de responsabilidade de 

uma empresa independente e que o próprio fundo arque com seus custos. Entende-se que, desta 

forma, a isenção na análise esteja mantida. 

 

Ainda que haja a incerteza decorrente de premissas que, não necessariamente irão concretizar-

se, o método do fluxo de caixa descontado parece ser o que mais se ajusta à demanda de um 

método que possa ser utilizado como padrão no Brasil, segundo a pesquisa realizada junto aos 

analistas do setor, em uma potencial alteração na legislação afeta ao setor. 

 

Apesar do Brasil seguir o IFRS como padrão, deve-se lembrar que, nos EUA, onde adota-se o 

US GAAP, houve migração do custo histórico para o valor justo por fluxo de caixa descontado, 

que é o mais estruturado mercado de PE/VC, um reforço à opinião de que este último método 

parece ser o mais adequado às pretensões desta indústria.  

 

Este trabalho não tem a pretensão, claro, de dar resposta definitiva quanto ao melhor método 

de avaliação para os fins aqui relatados, mesmo porque esta discussão é muito mais ampla, 

extrapolando o âmbito de PE/VC, e não é consensual ou conclusiva. No entanto, a pesquisa 

oferece um valioso indicativo a partir da visão dos agentes envolvidos nesta indústria no Brasil. 

 

Como dito no item 4.1, a forma mais interessante e efetiva de avaliação, seria realizar pesquisa 

quantitativa que tratasse um comparativo dos resultados alcançados pelas diferentes 

metodologias aplicadas pelas organizações gestoras a partir de fundos já performados. Com o 

passar dos anos e com o encerramento completo dos ciclos de diferentes fundos no Brasil, 

entende-se, também, que estudos mais aprofundados na área devem ser elaborados, a partir de 

dados consolidados paulatinamente com a maior maturidade do setor. Neste caso, devem ser 

consideradas outras metodologias não citadas neste trabalho, o qual se ateve às metodologias 

já aplicadas, mas espera-se, naturalmente que o estudo realizado venha a contribuir com outros 

que tenham interesse no tema estudado. 
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A P Ê N D I C E  1 

LISTA DE FUNDOS CONSULTADOS 

 

Na lista a seguir constam todos os fundos utilizados nesta pesquisa, para pesquisa do leitor. Por 

ser muito extensa, optou-se por disponibilizá-la neste apêndice, observando-se que todos os 

seus regulamentos estão presentes no site da CVM para consulta pública. 

 

DENOMINAÇÃO DO FUNDO 
AC2 FIP; ACTIS ED FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; ACTIS FR FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; AÇÚCAR E ÁLCOOL FIP; AÇÚCAR E ÁLCOOL II FIP; 
ADINVEST ENERGIA -– FIP; ADVERTISING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; AG 
INVEST FIP; AGFA FIP; AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 924; ÁGUIA 
BRANCA FIP; AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; ALPHA GENESIS FIP; 
ANGRA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; APICE FIP; APX BRAZIL FIP; 
ARROW – FIP; ASCET I – FIP; ATENAS FIP; ÁTICO FLORESTAL – FIP; ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA 
– FIP; AUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; AXIS FMIEE; BARBARA LUNI 
REAL; ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BATUTA FIP; BCRE 
DEVELOPMENT FUND I FIP; BCRE DEVELOPMENT FUND II FIP; BCVI FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES; BERTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BJJ FIP; BKK 
REALTY FIP; BNY MELLON AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
BOREAL FIP; BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BR EDUCACIONAL 
FIP; BRAPINVEST FIP; BRAPINVEST II FIP; BRASIF FIP; BRASIL 21 FMIEE; BRASIL 63 FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP; BRASIL MEZANINO INFRA-
ESTRUTURA FIP; BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; BRASIL PRIVATE EQUITY III - FIP; BRASIL SUSTENTABILIDADE - FIP; BRASOIL 
FIP; BRAZIL GOLDEN ART - BGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BRAZIL XXI - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; BRESCO FIP; BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE (BRAZIL POWER) 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BROOKFIELD BRAZIL AGRILAND FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; BROOKFIELD BRAZIL RETAIL FIP; BROOKFIELD BRAZIL 
TIMBER FIP; BRZ ALL - FIP; BTC FIP; BTG PACTUAL DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP; BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS 
FIP; BTG PACTUAL SAÚDE FIP; BTG PACTUAL VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; BVIA FIP; CAIXA FIP AMAZÔNIA ENERGIA; CAIXA FIP CEVIX; CAIXA FIP 
SANEAMENTO; CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CEVIX II; CAIXA FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CEVIX III; CANABRAVA BIOENERGIA FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CONTROLE CAPITAL MEZANINO FIP; CAPITAL MEZANINO 
PRIVADO I FIP; CAPITAL TECH INOVAÇÃO E INVESTIMENTO - FMIEE; CAPRICORNUS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; CARMEL FIP; CASA & VÍDEO FIP - CONTROLE; CENTRAL 
VEREDAS - FIP; CHARSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; CLARITAS PE I FIP; 
COWAN FIP; CREARE FIP; CRP BG FIP; CRP EMPREENDEDOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; CRP VI VENTURE - FMIEE; CRP VII FIP; CTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; D2HFP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; DELTA III FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; DESENVIX FIP; DIBRA - FIP; DJL REAL ESTATE FIP; 
DYNAMO BRASIL FIP; ECP DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SEQUÓIA FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES; ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; EISA FIP; EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE; ENERGIA PCH FIP; ENERGIA SAO 
PAULO FIP; EOS FIP I; ESTRUTURA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; ETB FIP; 
F ARTÉSIA SÉRIE AZUL IP; F GULF I IP; F PRIVATE EQUITY PDG IP; F TRIÂNGULO IP; FARO 
CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FDS PRÓSPERO I FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FDS PROSPERO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; FDS PRÓSPERO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FDS 
PRÓSPERO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FINANCIAL II - FIP; FINANCIAL 
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INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FIP - ADVENT DE 
PARTICIPAÇÕES; FIP - BRASIL DE SERVIÇOS; FIP - BRASIL DE VAREJO; FIP - FIP GERAIS; FIP - 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE VAREJO; FIP ARACUÍ; FIP ARCO-IRIS; FIP BANIF PRIMUS REAL 
ESTATE; FIP BANIF REAL ESTATE BRASIL; FIP BCSUL VERAX 5 PLATINUM; FIP BCSUL VERAX 
EQUITY 1; FIP BIRD; FIP BRASIL ENERGIA; FIP BRASIL EQUITY II; FIP BRAZIL SPECIAL 
SITUATIONS FUND II; FIP BRB - CORUMBÁ; FIP CAIXA AMBIENTAL; FIP CEDRO; FIP CIMENTOS; 
FIP COALA; FIP COLISEU; FIP COLOMBO; FIP DA SERRA; FIP DESENVOLVIMENTO - FIP; FIP DVA; 
FIP ENSEADA; FIP FIGAS; FIP FRANCHISING VENTURES; FIP G3 BRASIL INVESTOR I; FIP GGPAR; 
FIP GOVERNANCA E GESTAO; FIP LAKE; FIP LDI; FIP MACHU PICCHU; FIP MMC; FIP 
MULTISETORIAL; FIP MULTISETORIAL PLUS; FIP NORDESTE ENERGIA; FIP PCP; FIP PROGRESSO; 
FIP RAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FIP RB REALTY CAPITAL; FIP SOCCER 
BR 1; FIP TAG; FIP TERRA VIVA - FIP; FIP TRAVESSIA; FIP VELA; FIP VITIS-VINIFERA; FIP 
VOLLUTO; FIPAC- FUNDO DE PARTICIPAÇÕES E CONSOLIDAÇÃO-FMIEE; FLORESTAL FUNDO DE 
INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES; FLORESTAS DO BRASIL FIP; FMIEE CRIATEC; FMIEE DE BASE 
TECNOLÓGICA; FMIEE DE BASE TECNOLOGICA DE SAO PAULO; FMIEE DE BASE TECNOLOGICA 
SANTA CATARINA; FMIEE INOVADORAS STRATUS GC III; FMIEE STRATUS GC; FOCO CONQUEST 
FIP; FORT FIP; FRETUS FIP; FUNDO ARTESIA SERIE BRANCA DE INVEST. PARTICIPAÇOES; FUNDO 
ARTESIA SERIE VERDE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES; FUNDO BRASCAN DE 
PETROLEO, GAS E ENERGIA - FIP; FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS - 
FIP; FUNDO BURRILL BRASIL I FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES 
INOVADORAS; FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; FUNDO DE EDUCAÇÃO PARA O BRASIL - FIP; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
- BRASIL DE PRIVATE EQUITY II; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE 
PRIVATE EQUITY III; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO II; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO III; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO IV; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - SAFRA CAPITAL; FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALEXANDRIA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES ALFA 7; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMALFI; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BIOTEC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
BRASIL PETRÓLEO I; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BROPP 1; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DALTY; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
ESTORIL; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GAMMA; FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES GREEN CAPITAL I; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
ITACARÉ CAPITAL II; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MÁLAGA; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ETANOL GREENFIELD; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ÓLEO E GÁS INFRAESTRUTURA II; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES NSG BI; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIMPIA; 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OREY I; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES PDG I; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PETRA; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES RB CAPITAL PORTFOLIO II; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES RG ESTALEIROS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SONDAS; 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURISMO BRASIL; FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES VAREJO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA BRASIL 2; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VP; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
ZARAGOZA; FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL EMPREENDIMENTOS; 
FUNDO GULF II DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM 
EMPRESAS EMERGENTES STRATUS FLEET; FUNDO SC FIEEI; FUNDOTEC FMIEE DE BASE 
TECNOLOGICA; FUNDOTEC II FIEEI; G.A. BRASIL FIP; G.A. BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES; G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; G5 LABEL - 
FIP; G5 PB PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; G5 RS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; GAMA FIP; GAMA I FIP; GAP REALTY I FIP; GAP REALTY II 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; GARDENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÃOES; GBP I FIP; GESHEFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; GESTÃO 
E CRESCIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; GIF - III FIP; GIF I - FIP; GIF II 
- FIP; GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; GIF RUMO FIP; GJP FIP; GLOBAL 
EQUITY PROPERTIES FIP; GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; GP 
DESENVOLVIMENTO FIP; HANKOE FIP; HMV FIP; HOTEL VILLAGE DO LAGO - FIP; IBEX FIP; IDEE 
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- FIP; IDEIASNET FIP I; INFINITY FIP; INFRABRASIL FIP; INSIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; ITACOATIARA FIP; ITAÚNA BI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
KINEA CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; KINEA CO-
INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; KINEA I PRIVATE EQUITY FIP; 
KINEA I REAL ESTATE EQUITY FIP; LAJOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
LEBLON EQUITIES PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; LEBLON 
EQUITIES PARTNERS II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; LEBLON EQUITIES 
PARTNERS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; LOCAL INVEST FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EDUCACIONAL; LOGÍSTICA BRASIL - FIP; LUCE BRASIL 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MAG - FIP; MÁXIMA I FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MÁXIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; MCAP CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MCL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; MDC I FIP; MERCATTO ALIMENTOS FMIEE; MERITI FIP; 
MODAL I FIP; MSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MSP FIP; MULTINACIONAL 
BLUE CHIP CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MULTINACIONAL 
SUPPLY CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; MULTINER FIP; 
MULTISETORIAL SUDESTE FIP; MVP TECH FUND FMIEE DE BASE TECNOLOGICA; MYRTALES 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; NALA FIP; NEO CAPITAL MEZANINO FIP; NEO 
VISTA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; NETPOINTS FUNDO 
MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES; NORCON I - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; NORDESTE EMPREENDEDOR FMIEE; NORTE 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FIP; NORTE ENERGIA FIP; NOVA MILANO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; NOVA MINERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; NOVARUM FMIEE; OLEO E GAS FIP; OP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; P2 
BRASIL INFRAESTRUTURA FIP; PAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; PATRIA - 
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY III FIP; PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES; PÁTRIA CARTÕES CORPORATIVOS - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTCIPAÇÕES; PATRIA ECONOMIA REAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; PATRIA ENERGIA FIP; PÁTRIA ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA; PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND III 
CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; PÁTRIA REAL ESTATE FIP; 
PÁTRIA REAL ESTATE II - FIP; PÁTRIA SETORIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP; PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
POLARIS FIP; POLO REAL ESTATE FIP; POLO REAL ESTATE II FIP; PORT - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; PRIV FIP; PROSPERITAS I - FIP; PROSPERITAS II FIP; 
PROSPERITAS III FIP; PROT - FIP; PYXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
QUANTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO 
RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; RB CAPITAL FIP; RB CAPITAL 
REAL ESTATE I - FIP; RB CRÉDITO II FIP; REDENTOR FIP; REIF RETURNING ENTREPRENEUR 
INVESTMENT FUND FMIEE; RIO AGROBUSINESS FIP; RIO BRAVO INVESTECH II FMIEE; RIO 
BRAVO INVESTIMENTOS FIP; RIO BRAVO NORDESTE I FMIEE; RIO BRAVO NORDESTE II FMIEE; 
RN INDÚSTRIA NAVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; ROVI AF INVEST FIP; RW 
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SAGA PELICAN FIP; SAGA PIGEON 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SAGA URUBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; SALAMANCA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SALMON FIP; 
SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SANGOLD FIP; SANTA BÁRBARA FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SÃO JOAQUIM FIP; SÃO MIGUEL - FIP; SAPHYR FUNDO 
DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES; SC FMIEE; SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; SCARSDALE - FIP; SCG I FIP; SCG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; SCPL BRAZIL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
SERRA AZUL FIP; SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SKY BLUE FIP; 
SOFI FIP; SQUARESTONE BRASIL II (SB2) - FIP; STANDISH FIP; STAR FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES; STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
SULLIVAN FIP; TECHCOM FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TECON FIP; 
TEKBIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TELE FIP; TELLES FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TELLUS REAL ESTATE - FIP; TELLUS REAL ESTATE II 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TFB FIP; TIRADENTES FUNDO DE 
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INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TMG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
TOSCANA II FIP; TOTEM INFRA BRASIL FIP; TPG VI FIP; TRINDADE AF INVEST FIP; TRISCORP 
ATIVOS FLORESTAIS FIP; TRIVELLA GUARANI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARICIPAÇÕES; 
TRIVELLA M3 FIP; TRIVÈLLA M3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TRX REALTY 
I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TRX REALTY II FIP; TRX REALTY III FIP; TRX 
REALTY IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; UN5 FIP; URBIS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; VALE FLORESTAR FIP; VEG FIP; VILA RICA I FIP; VINCI 
CAPITAL PARTNERS II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL 
PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL PARTNERS II C 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL PARTNERS II D FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL PARTNERS II E FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL PARTNERS II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES; VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; 
VINCITORE FIP; VISION AGRO FIP; VISION AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPACOES; WANKA FIP; WP X BRASIL FIP; XANGÔ - FIP; XN FIP; ZMF FIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

86
 

A P Ê N D I C E  2 

QUESTIONÁRIO - BLOCO PERFIL - QUESTÕES 

 

Questão Comum aos Diferentes Perfis 

Questão 1 - Indique a sua principal atividade profissional atual: 

(  ) Investidor ou profissional de empresa investidora em FIPs/FMIEEs 

( ) Profissional de empresa gestora de Fundos de Investimento em Participações (FIPs/FMIEEs) 

( ) Profissional de empresa administradora de Fundos de Investimento em Participações (FIPs/FMIEEs) 

( ) Outro. Especifique: _____________________ 

Bloco Investidor Bloco Gestor/Administrador 

Questão 2 - Você representa: 

( ) Investidor pessoa física 

( ) Fundo de pensão 

( ) Banco de investimento 

( ) Banco de varejo 

( ) Banco de desenvolvimento 

( ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 3 - Qual o volume de ativos investidos em 

FIPs/FMIEEs pela sua instituição? 

( ) Até R$100 milhões 

( ) De R$100 milhões até R$500milhões 

( ) De R$500 milhões até R$1 bilhão 

(  ) Acima de R$1 bilhão 

Questão 2 - Qual o país de nacionalidade de sua 

instituição? 

( ) Brasil 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 3 - Qual o volume de ativos 

administrados/geridos por sua empresa em 

FIPs/FMIEEs? 

( ) Até R$500 milhões 

(  ) De R$500 milhões até R$1 bilhão 

(  ) De R$1 bilhão até R$5 bilhões 

(  ) Acima de R$5 bilhões 
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A P Ê N D I C E  3 

QUESTIONÁRIO - BLOCO ACOMPANHAMENTO - QUESTÕES 

 

Questão Comum aos Diferentes Perfis 

Questão 4 - Os ativos que compõem as carteiras de FIPs/FMIEEs são avaliados com mais frequência: 

(  ) pela própria administradora/gestora  

( ) por instituição independente 

Bloco Investidor Bloco Gestor/Administrador 

Questão 5 - Os investimentos em carteiras de 

FIPs/FMIEEs são avaliados com que periodicidade? 

( ) Menos de 1 ano 

(  ) Anualmente 

( ) Não há atualização 

( ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 6 - Qual o método de avaliação econômico-

financeira mais utilizado para avaliar os ativos que 

compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

( ) Custo Histórico 

( ) Equivalência Patrimonial 

( ) Valor justo – múltiplos 

(  ) Valor Justo - Fluxo de Caixa Descontado 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 5 - Qual a periodicidade de atualização das 

avaliações econômico-financeiras dos ativos que 

compõem as carteiras de FIPs/FMIEEs 

geridos/administrados pela instituição em que você 

trabalha? 

( ) Menos de 1 ano 

(  ) Anualmente 

( ) Não há atualização 

( ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 6 - Qual o método de avaliação econômico-

financeira mais utilizado para avaliar os ativos que 

compõem as carteiras dos FIPs/FMIEEs 

geridos/administrados pela empresa em que você 

trabalha? 

( ) Custo Histórico 

( ) Equivalência Patrimonial 

( ) Valor justo – múltiplos 

(  ) Valor Justo - Fluxo de Caixa Descontado 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 
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A P Ê N D I C E  4 

QUESTIONÁRIO - BLOCO METODOLOGIA - QUESTÕES 

 

Questão Comum aos Diferentes Perfis 

Questão 7 - Em sua opinião, qual o método mais indicado para avaliação de ativos que compõem as carteiras 

dos  FIPs/FMIEEs?  

(  ) Custo Histórico 

(  ) Equivalência Patrimonial 

(  ) Valor justo – múltiplos 

(  ) Valor Justo - Fluxo de Caixa Descontado 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 8 - Qual principal vantagem você identifica na utilização do método de custo histórico para avaliação 

de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Facilidade no cálculo 

(  ) Ajuste gradual do valor do ativo para o valor de saída 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 9 - Qual principal desvantagem/fragilidade você identifica na utilização do método de custo histórico 

para avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Complexidade 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 10 - Qual principal vantagem você identifica na utilização do método de equivalência patrimonial para 

avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Facilidade no cálculo 

(  ) Ajuste gradual do valor do ativo para o valor de saída 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 11 - Qual principal desvantagem/fragilidade você identifica na utilização do método de equivalência 

patrimonial para avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 
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(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Complexidade 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 12 - Qual principal vantagem você identifica na utilização do método de valor justo por múltiplos para 

avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Facilidade no cálculo 

(  ) Ajuste gradual do valor do ativo para o valor de saída 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 13 - Qual principal desvantagem/fragilidade você identifica na utilização do método de valor justo por 

múltiplos para avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Complexidade 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 14 - Qual principal vantagem você identifica na utilização do método de valor justo por fluxo de caixa 

descontado para avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividade 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Facilidade no cálculo 

(  ) Ajuste gradual do valor do ativo para o valor de saída 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 15 - Qual principal desvantagem/fragilidade você identifica na utilização do método de valor justo por 

fluxo de caixa descontado para avaliação de ativos que compõem as carteiras dos  FIPs/FMIEEs? 

(  ) Custo 

(  ) Grau de subjetividades 

(  ) Tempo de elaboração da avaliação 

(  ) Complexidade 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 
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A P Ê N D I C E  5 

QUESTIONÁRIO - BLOCO PADRONIZAÇÃO - QUESTÕES 

 

Questões Comuns aos Diferentes Perfis 

Questão 16 - A legislação brasileira atual não obriga a adoção de uma metodologia em particular para avaliação 

de ativos que compõem as carteiras dos FIPs/FMIEEs. Você acha importante que seja adotada uma 

padronização?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

Questão 17 - Qual principal vantagem você identifica na adoção de uma padronização da avaliação de ativos 

que compõem as carteiras dos FIPs/FMIEEs? 

(  ) Viabiliza a participação de investidores de menor porte neste mercado 

(  ) Auxilia o acompanhamento das carteiras pelos investidores 

(  ) Permite comparação de desempenho entre os diferentes gestores / administradores 

(  ) Permite comparação de desempenho de FIPs/FMIEEs com os de outros veículos de investimento  

(  ) Nenhuma  

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 18 - Qual principal desvantagem/fragilidade você identifica na adoção de uma padronização da 

avaliação de ativos que compõem as carteiras dos FIPs/FMIEEs? 

(  ) Reduz flexibilidade no trabalho do gestor 

(  ) Método adotado pode não ser adequado para avaliação de determinados Ativos 

(  ) Nenhuma 

(  ) Outro. Especifique: _____________________ 

Questão 19 - Na sua opinião, quem deve ser o responsável pela avaliação periódica dos ativos que compõem as 

carteiras dos FIPs/FMIEEs? 

(  ) Uma empresa independente 

(  ) O gestor do fundo 

Questão 20 - Na sua opinião, quem deve ser o responsável pelos custos da avaliação periódica dos ativos que 

compõem as carteiras dos FIPs/FMIEEs? 

(  ) O gestor do fundo 

(  ) O próprio fundo 
 

 


