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RESUMO 

 

Private Equity (PE) é uma classe de ativos que vem ganhando popularidade nas últimas 

décadas, e cada vez mais se torna uma alocação relevante no portfólio de investidores em geral. 

Essa classe de ativos, quando investida através de fundos, implica uma dinâmica específica de 

integralizações de capital (investimentos) e amortizações de cotas (desinvestimentos), o que 

acarreta em maior complexidade em se manter um portfólio com alocação próxima de sua meta. 

Essa dinâmica, específica para investimentos de natureza ilíquida, como é o caso de PE, exige 

a adoção de um modelo de comprometimento de capital por parte dos investidores, para lidar 

com a incerteza de fluxos de caixas desses fundos. Esse trabalho estuda os modelos disponíveis 

hoje na literatura, e aprofunda a análise naquele que apontou resultados promissores em uma 

base de dados antigas. Ao replicar o mesmo modelo em uma base de dados proprietária, mais 

atual, mostramos que mesmo o modelo com melhores resultados no passado, apesar de ainda 

apresentar resultados satisfatórios com relação aos demais, pode apresentar maior volatilidade 

em períodos mais turbulentos, como na crise financeira global de 2008. Essa conclusão é 

importante para investidores que decidam investir em PE, pois aponta para o alto grau de 

incerteza quanto ao fluxo de caixa nesse tipo de investimento e, portanto, da necessidade de 

gerenciá-lo. 

 

Palavras-chave: Investimentos Privados. Fundos de Private Equity. Comprometimento de 

capital. Gestão de Portfólio. Modelagem de Portfólio. 

  



ABSTRACT 

 

Private Equity (PE) is an asset class that has attracted higher interest among investors globally. 

In this asset class, investments made through funds have a very specific dynamic regarding cash 

inflows (investments) and cash outflows (realizations), and therefore present a challenging task 

to investors to keep an allocation near its official target within their portfolios. That uncertainty 

in cashflows requires investors to adopt a reinvestment strategy. This paper analyses the current 

literature on this subject and focus on the study of one model that has shown promising results 

with an old data base and at a different market cycle. The findings are that although the paper 

still holds good results for a newer database, it shows high levels of volatility, especially during 

crises periods as was the case in the great financial crises of 2008. Investors that decide to invest 

in this asset class must bear in mind the uncertainty regarding PE investments cashflows, and 

act to manage it accordingly. 

 

Keywords: Private Investments. Private Equity Fund. Capital Commitment. Recommitment 

Strategies. Portfolio management. Portfolio Modeling. 
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1. Introdução 

Gestores de Private Equity são times profissionalizados de intermediários 

financeiros, que captam dinheiro com investidores, em geral qualificados, principalmente em 

estruturas de fundos, e investem esse capital adquirindo participação, tanto minoritária quanto 

majoritária, em empresas privadas (ou empresas públicas que se tornam privadas após a 

transação). Uma das implicações desse modelo é que, a partir dessa aquisição, não há mais 

negociação das ações das empresas investidas. 

Adicionalmente, diferente de fundos de investimentos tradicionais em ações que 

em geral são passivos nas decisão estratégicas das empresas nas quais investem, gestores de 

Private Equity controlam suas investidas, e buscam obter retornos influenciando a sua gestão, 

seja através de engenharia financeira e melhora na estrutura de capital, influência estratégica 

através de assentos nos Conselhos, contratação de time e funções de RH (Recursos Humanos) 

incluindo estruturação de incentivos para a diretoria, cortes de custo e busca por eficiência 

operacional, entre outros (Kaplan e Stromberg, 2009). Após implementar seu plano de negócios 

para aumentar o valor dessas investidas, o que pode levar entre três e oito anos, o fundo busca 

o desinvestimento da empresa, seja por um processo de abertura de capital em bolsa, venda para 

outra empresa do segmento, ou mesmo venda para outro investidor financeiro (Kaplan e 

Stromberg, 2009). 

Nas últimas duas décadas, a indústria de Private Equity global tem apresentado 

crescimento acelerado. De acordo com o relatório da consultoria Bain & Company, os últimos 

cinco anos foram o de maior volume de captação da história desse mercado, com US$ 3 trilhões 

investidos em fundos globalmente. No ano de 1997, aproximadamente seiscentos investimentos 

foram realizados por fundos desse tipo, representando um total de US$ 60 bilhões em 

investimentos. Vinte anos depois, em 2017, o número saltou para mais de três mil empresas, 

para um total de US$ 440 bilhões investidos.1 

São diversos os fatores que podem ter levado a essa expansão da indústria. Há 

diversos estudos que apontam para retornos superiores ao investimento de ações tradicionais, 

seja de 4% a 6% quando comparado ao índice de ações americano Nasdaq (Ljungqvist e 

Richardson, 2003), ou um retorno excedente de 3% ao ano sobre o índice de ações americano 

                                                 

1 Bain & Company (2018), Global Private Equity Report. 

Disponível em: https://www.bain.com/insights/global-private-equity-report-2018/ 
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S&P 500 (Harris, Jenkinson, e Kaplan, 2013). Resultados similares foram obtidos por estudos 

utilizando bases de dados diversas, para diferentes períodos, reforçando essa superioridade de 

retornos desta classe de ativos (Robinson e Sensoy, 2011, 2013; Higson e Stuck, 2014) 

Atualmente, a opção de muitos investidores institucionais é de investir 

majoritariamente em Private Equity através de gestores profissionais, seja por conta de seu 

conhecimento especializado, experiência, especialização, ou rede de contatos (Cumming et al., 

2005; Sørensen, 2006; Hochber et al., 2007; Gompers et al., 2009) 

Apesar desse crescimento e sucesso, a complexidade na gestão da alocação de um 

portfólio privado, como no caso de fundos de Private Equity, ainda não conta com uma grande 

gama de estudos. Adicionando a isso o foco que investidores tem no processo de seleção e 

acompanhamento de investimentos, os torna passíveis de cometerem erros que precedem a 

decisão de se investir em determinado fundo ou gestor. 

A alocação em Private Equity tem uma dinâmica diferente dos investimentos 

tradicionais, e a falta de modelos de gestão podem trazer consequências relevantes para 

portfólio de investidores institucionais (Siegel, 2008). 

Dada a estrutura de fundos de Private Equity, uma decisão de investimento começa 

com a assinatura de um documento de subscrição de uma certa quantidade de capital para um 

determinado fundo (comprometimento de capital, ou apenas “comprometimento”). Esse 

comprometimento é definitivo, e em geral não pode ser alterado ao longo da vida do fundo, o 

que normalmente significa um período de dez anos, passiveis de extensões de um a três anos 

adicionais. À medida que o tempo avança, o gestor desse fundo emite comunicados para seus 

cotistas, chamados Limited Partners (LP), solicitando a integralização de uma fração ou a 

totalidade do capital comprometido (chamada de capital, ou apenas “chamada”). Isso ocorre 

por um período pré-determinado pelos documentos de subscrição, e é conhecido como período 

de investimento do fundo. Aqui é importante ressaltar a diferença entre o capital integralizado 

(ou seja, efetivamente chamado e investido) e o capital comprometido com o fundo, uma vez 

que é apenas o primeiro que interessa para o cálculo do retorno e da alocação do investidor. Ao 

mesmo tempo, conforme tais investimentos evoluírem, o gestor do fundo buscará a venda 

desses ativos em momento que julga ser de maximização do retorno, momento no qual o capital 

é retornado ao investidor na forma de amortizações do fundo (distribuição de capital, ou apenas 

“distribuição”). Muitas vezes, esses desinvestimentos e consequentes distribuições, ocorrem 

antes mesmo do fundo terminar seu período de investimentos, ou seja, antes mesmo da 

totalidade do capital comprometido ter sido efetivamente integralizado e investido pelo gestor. 
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Essa diferença entre os eventos de chamadas de capital e distribuições pode trazer 

desafios para o investidor institucional capturar, sejam quais forem os benefícios que espera 

pelo investimento nesta classe de ativos. 

Existe grande complexidade na gestão de um portfólio que possui alocação para 

investimentos ilíquidos, em especial Private Equity (Ennis e Sebastian, 2005). Esse trabalho 

aborda diretamente uma dessas grandes dificuldades, relacionada à dinâmica de chamadas e 

distribuições de capital, e a incerteza na previsão do momento que elas ocorrerão. Há um 

evidente fator de ciclicidade nos eventos de chamadas e distribuições, causado por diversos 

fatores, entre os quais a performance dos mercados acionários, o volume de dinheiro captado 

pela indústria como um todo, o ciclo de crédito onde uma economia se encontra, entre outros 

(Gompers e Lerner, 1998, 2000; Robinson e Sensoy, 2011, 2013), o que torna o problema de 

alocação de capital dinâmico no tempo. A decisão de quando e quanto comprometer de capital 

para fundos é de suma complexidade nesse processo. Se o investidor comprometer muito pouco, 

ficará abaixo da sua alocação desejada, comprometendo a composição de seu portfólio e, 

ultimamente, seus resultados. Por outro lado, se houver um excesso de comprometimento, o 

investidor poderá sofrer um volume de chamadas de capital muito acima da sua liquidez ou 

capacidade financeira para honrar as chamadas, o que pode levar a perdas econômicas 

envolvendo multas, necessidade de venda de outros ativos a preços indesejados, e mesmo risco 

reputacional em um mercado restrito e de difícil acesso aos melhores fundos e gestores (Oberli, 

2014). Mesmo considerando a possibilidade de se realizar uma transação de venda de cotas de 

fundos do portfólio no mercado secundário, gerando assim caixa para honrar as chamadas de 

capital em questão, possivelmente haveriam perdas pois em geral o mercado secundário desses 

fundos negocia a descontos que podem ser substancias, a depender do momento econômico, e 

dos custos transacionais elevados (Siegel, 2008). Daí vem a necessidade da criação de uma 

modelo de comprometimento de capital. 

Esses modelos em geral são dinâmicos e multiperíodo, envolvendo a decisão em 

cada período de quanto deverá ser comprometido para novos investimentos, de modo que a 

devolução de capital de investimentos passados seja razoavelmente compensada com novos 

investimentos a serem feitos (Zwart et al., 2012). 

Neste trabalho, não abordaremos os motivos para se investir em Private Equity, mas 

partiremos do princípio que essa decisão já tenha sido tomada. Num primeiro momento, 

faremos uma análise da literatura disponível sobre a complexidade da alocação dinâmica para 

fundos de Private Equity. Dentre a literatura estudada, três modelos foram destacados para um 

estudo relativo de sua eficácia, que consiste em manter o portfólio o mais próximo possível da 



14 

 

alocação desejada, sem comprometer o risco de problemas de liquidez na relação capital 

disponível e capital necessário para honrar as chamadas de capital. 

Estra trabalho busca a comparação de modelos atuais de gestão de 

comprometimento para fundos de Private Equity, focando especialmente na indústria de fundos 

de Leveraged Buyout (LBO). O principal modelo foi idealizado por Zwart et al. (2007) e 

expandido por Oberli (2015). Este modelo se baseia em uma estratégia de comprometimento 

trimestral, determinada por três principais fatores: das distribuições recebidas no período 

anterior, do volume de capital não chamado há alguns períodos, e do nível da alocação do 

portfólio atual. 

Porém ambos estudos foram realizados utilizando a mesmas bases de dados, 

fornecida pelo instituto Thomson Venture Economics, e que foi descontinuada pela constatação 

de vieses diversos, falta de atualização frequentes, e baixa na qualidade das informações 

(Kaplan e Lerner, 2016). A base utilizada neste trabalho possui diferenças razoáveis, por ser 

proprietária e disponibilizada por um grande investidor institucional global. Adicionalmente, 

ambos estudos foram realizados em um período diferente da indústria ou do ciclo econômico 

quando comparados com o período da base atual, seja para um período de infância da indústria 

pré-2000 e anterior a bolha da internet (Zwart, 2007), quanto para o período anterior à crise 

imobiliária e financeira global de 2008 (Oberli, 2015). Desde então, a indústria de Private 

Equity vem ganhando eficiência e complexidade, e o impacto dessas mudanças na dinâmica da 

estratégia de comprometimento de um investidor são a motivação deste estudo, que busca 

replicar os modelos citados e confirmar sua validade ainda hoje. 

Podemos concluir neste trabalho que o modelo Zwart et al. (2007) ainda apresenta 

superioridade na análise comparativa dos modelos. Ele apresenta maior estabilidade, e mantém 

o portfólio mais próximo da meta estipulada. Porém com dados atuais que inclui dois ciclos de 

bolhas, primeiro da internet em 2001 e depois a global em 2008, vemos que a estabilidade de 

um programa de Private Equity se torna mais desafiadora. O risco de liquidez calculado no 

modelo é superior ao estudo realizado anteriormente por Zwart et al. (2007), sendo que para 

portfólios iniciados em alguns períodos anteriores a momentos de crise (1997-98 ou 2005-06), 

a probabilidade de se ter um problema de liquidez chega a superar 25%. 

O trabalho está organizado da seguinte maneira. A seção 2 do trabalho abordará a 

literatura disponível sobre o tema, com foco para os modelos que serão aprofundados no 

relatório. A seção 3 apresentará a base de dados utilizada, e fará a devida comparação com as 

bases utilizadas pelos demais autores, explicando suas vantagens e limitações nos resultados. 

Na seção 4 apresentaremos as metodologias utilizadas para esses autores com maiores detalhes, 
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e como este estudo replicou cada uma delas. Na seção 5 apresentaremos os resultados obtidos, 

e faremos algumas reflexões acerca desses modelos. Finalmente, a seção 6 conclui o trabalho 

com um resumo do que foi abordado nas seções anteriores, dos resultados obtidos, as principais 

conclusões, e sugestões do autor para próximos trabalhos e possíveis aprofundamentos a serem 

considerados. 
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2. Revisão Bibliográfica 

A literatura sobre dinâmicas de comprometimento de capital para investidores em 

mercados privados em geral, incluindo Private Equity, é bastante limitada. Isso apesar da 

importância de um modelo eficiente de gestão de comprometimentos, que equilibre a redução 

do custo de oportunidade de ter um portfólio com alocação para a classe de ativos abaixo do 

desejado, abrindo mão dos benefícios desejados, vis-à-vis o risco de sobre alocação, ou mesmo 

falta de recursos para cumprir as obrigações de chamadas de capital, no caso de excesso de 

comprometimento de capital 

Dos estudos analisados, Cardie et al. (2002) considera uma abordagem simples, e 

sem utilizar dados do portfólio em questão, sendo a sugestão daqueles autores o 

comprometimento de capital fixo a cada dois anos em um valor exatamente igual a meta de 

alocação do investidor. 

Nevins et al. (2004) sugere a adoção de uma meta de capital comprometido, baseado 

no fluxo histórico de chamadas de capital e distribuições para fundos de Private Equity. Sempre 

que o capital comprometido acumulado ficar abaixo de um determinado valor, novos 

comprometimentos devem ser realizados para voltar ao valor inicialmente desejado. 

Ambos Cardie et al. (2002) e Nevins et al. (2004) se baseiam em regras fixas, sem 

flexibilidade, e ignoram um importante conceito presente em investimentos de Private Equity, 

que é a ciclicidade do mercado. Diversos estudos indicam que existem vários fatores que afetam 

a atividade de fundos de Private Equity, tanto na velocidade de chamada de capital, quanto 

especialmente na distribuição de capital, seja afetada pela performance dos mercados 

acionários, o volume de dinheiro captado pela indústria como um todo, o ciclo de crédito onde 

uma economia se encontra, entre outros (Gompers e Lerner, 1998, 2000; Kaplan e Stromberg, 

2009; Robinson e Sensoy, 2011, 2013). Veremos em mais detalhes o efeito desse fator na base 

de dados deste estudo. De maneira geral, a simplicidade de se adotar médias históricas e regras 

pré-definidas para lidar com um problema dinâmico multiperíodo, como é o caso da gestão de 

portfólios de Private Equity, tornam esses modelos pouco realísticos. 

Outros autores como Takahashi & Alexander (2001), Malherbe (2005) e Buchner, 

Kaserer e Wagner (2006, 2010) estudaram modelos preditivos com um diferente grau de 

incertezas, pois utiliza de modelagem futura de fluxos de caixa de um portfólio fundos de 

Private Equity. Takahashi & Alexander (2001) e Buchner, Kaserer e Wagner (2006) propõem 

um modelo determinístico, sendo o primeiro realizado sobre uma base de dados limitada a 33 



17 

 

observações (fundos), e o segundo se restringindo a um modelo teórico sem teste em uma base 

de dados. Malherbe (2005) utilizou um modelo contínuo estocástico, enquanto Buchner, 

Kaserer e Wagner (2010) trabalharam sobre o mesmo para se basear unicamente sobre variáveis 

observáveis. Nenhum desses artigos será o foco do nosso estudo, que trabalhará sobre os 

modelos de Cardie et al. (2002), Nevins et al. (2004), e Zwart et al. (2007). 

Há estudos como o de Oberli (2015), que expandiu o modelo de Zwart et al. (2007) 

dentro de um contexto de um portfólio diversificado, o que significa lidar com o 

rebalanceamento de posições. Os resultados foram muito similares, e as conclusões favoráveis 

ao modelo original. Ambos utilizaram a mesma base de dados e, portanto, devemos analisa-los 

com ressalva, como comentaremos na seção 3 deste relatório. 

As principais literaturas citadas estão resumidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Estratégias de comprometimento para Private Equity e Venture Capital 

 

Autor Metodologia Base Dados Resultados do autor Limitações

Cardie et al. 

(2002) 

Regra fixa, comprometer a cada dois anos 

em um valor igual a 100% da meta de 

alocação do investidor

Thomson 

Ventures 

(descontinuad

a)

O autor atinge a meta, e 

permanece próxima dela 

até o anor 10. Porém o 

modelo não se sutenta em 

outros periodos

Irrealista quando mantém 

constante as hipóteses de 

fluxo de caixa, ignora as 

informações do portfólio 

atual

Takahashi & 

Alexander 

(2002)

Modelo determinístico, que simula futuras 

chamadas de capital, distribuições, e o 

valor da carteira (NAV) com base em 

dados historicos

Base de 

dados de Yale 

contendo 33 

obsevações

Modelo flexivel, com 

aplicações especialmente 

para análises de 

sensibilidade e risco da 

carteira.

Base de dados limitada a 33 

fundos, a maioria de Venture. 

Não testado em outros 

períodos fora da amostra. 

Demanda premissas futuras. 

Modelo determinístico não 

captura volatilidade.

Nevins et al. 

(2004) 

Regra fixa de acordo com perfil de fluxo de 

caixa histórico. Smepre que o 

comprometimento acumulado cair abaixo 

de certa meta, realizar novos nesse mesmo 

valor

Thomson 

Ventures 

(descontinuad

a)

Convergência completa na 

base de dados utilizada 

pelo autor. Porém 

resultado não se sustenta 

em outros períodos

Irrealista quando mantém 

constante as hipóteses de 

fluxo de caixa, ignora as 

informações do portfólio 

atual

Zwart et al. 

(2007)

Comprometimentos feitos de acordo com 

as distribuições do período anteriors 

somadas ao comprometimento não 

chamado n  períodos atrás, ajustados pela 

razão da alocação atual pela meta

Thomson 

Ventures 

(descontinuad

a)

Modelo resultante em 86% 

em média de alocação real 

relativa à meta, mantendo 

razoavelmente baixo o 

risco de ultrapassar (8%)

Modelo para um portfólio de 

priate equity apenas, sem 

considerar a diversificação 

para outros ativos. Apresenta 

comportamento pró-cíclico.

Buchner, 

Kaserer e 

Wagner (2010) 

Modelo estocástico, que simula futuras 

chamadas de capital, distribuições, e o 

valor da carteira (NAV) com base em 

dados observáveis

Thomson 

Ventures 

(descontinuad

a)

99.6% R
2
 para os dados 

da amostra (in-sample)

Modelo testado para base de 

dados completa, não há teste 

para dados fora da amostra. 

Depende de premissas de 

perfil de chamadas, 

distribuição, e retornos.

Oberli (2015)

Comprometimentos feitos de acordo com 

as distribuições do período anteriors, 

somadas ao comprometimento não 

chamado n  períodos atrás, ajustados por 

fator da alocação atual dividdida pela meta, 

e por fator de rebalanceamento

Thomson 

Ventures 

(descontinuad

a)

Resultados similares a 

Zwart et al. (2007), porém 

com maior desvio entre 

simulações, efeito da crise 

da internet em 2001

Base de dados utilizada já 

havia sido descontinuada por 

baixa qualidade. Apresenta 

comportamento pró-cíclico.
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Nesse contexto, o presente estudo foca no trabalho desenvolvido especialmente por 

Zwart, et al. (2007), que é baseado exclusivamente no estado atual do portfólio analisado, sem 

depender do poder preditivo de outro modelo. O modelo usa o volume de distribuições no 

período corrente, o volume comprometido n-períodos anteriores, e o grau de investimentos do 

portfólio (“Investment Degree”, ou ID), que o autor defini da seguinte maneira: 

 

𝐼𝐷𝑡 =
𝑁𝐴𝑉𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑡 + 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑡
 

 

O estudo de Zwart, et al (2007) foi realizado com uma base de dados antiga, que 

apresentava alta cobertura e, porém, de qualidade questionável, até aproximadamente o ano 

2003 (Kaplan e Lerner, 2016), a qual foi usada para validar o seu modelo até o final de 2000. 

Desde então, o mercado de Private Equity cresceu por um fator de pelo menos dez vezes. Sua 

eficiência mudou, evidenciada pela queda da persistência de retornos entre fundos de um 

mesmo gestor, que passou de uma persistência forte no período pré-2000 para praticamente 

inexistente no pós-2000 (Harris, Jenkinson, Kaplan e Stucke, 2014). Além disso, as estratégias 

de criação de valor desses profissionais, incluindo um maior foco operacional na busca por 

geração de valor nos investimentos do fundo (Kaplan e Stromberg, 2009), e possivelmente 

exigindo um maior tempo de maturação, o que pode explicar em parte o prazo médio mais 

longo dessas carteiras mais recentes (Makiaho e Torstila, 2017). A validação do modelo para 

todas essas mudanças, com uma base de dados atualizada, é importante para direcionar futuros 

estudos. Oberli (2005) divulgou um novo estudo atualizado e utilizando dados até 2010, ao 

mesmo tempo que desenvolveu uma variação do modelo incorporando um fator de 

rebalanceamento num contexto de portfólio diversificado. Porém ele utiliza a mesma base de 

dados de Zwart et al. (2007), que havia sido descontinuada e é criticada pela baixa qualidade 

de suas informações mesmo para períodos anteriores ao ano 2000 (Kaplan e Lerner, 2016). 

Os dados utilizados nesses estudos citados foram obtidos através de provedores de 

bases de dados comerciais, que obtém a informação de maneira similar, com os mesmos vieses, 

normalmente reportada pelos gestores de fundos, e sem a validação devida (Stucke, 2011). 

Adicionalmente, o presente estudo se destaca pelo foco exclusivo em fundos de Leveraged 

Buyout (LBO), excluindo-se investimentos em Venture Capital que possuem uma dinâmica 

própria, e por apresentar uma maior diversificação geográfica, incluindo países asiáticos. 

Finalmente, ainda sobre o estudo Zwart, et al (2007), verificaremos as 

oportunidades de expansão do modelo, o qual apesar do resultado superior aos demais, ainda 
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apresenta um resultado com considerável volatilidade, constantemente abaixo da meta de 

alocação para a classe de ativos, mesmo considerando variações mais arriscadas que veremos 

na seção 4 deste relatório. 
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3. Base de dados e análise descritiva 

O presente estudo foca no mercado global de Private Equity, especialmente na 

região da América do Norte, Europa e Ásia. Essas regiões combinam a grande maioria do 

capital investido para a classe de ativos, e com o maior histórico de fundos disponível. 

A base possui exclusivamente fundos de LBO e Capital de Expansão (Growth 

Capital), ou seja, exclui o universo de fundos de venture capital, fundos de reestruturação, 

fundos imobiliários, entre outras estratégias disponíveis no mercado privado (crédito, 

infraestrutura, florestas, entre outros). 

Adicionalmente, serão considerados investimentos em Private Equity feitos 

exclusivamente por fundos, e não estruturas de carteiras administrados ou mesmo investimentos 

diretos. Esse escopo está em linha com a opção de muitos investidores institucionais, cujo 

investimento majoritariamente é feito através de gestores profissionais, seja por conta de seu 

conhecimento especializado, experiência, especialização, ou rede de contatos (Cumming et al., 

2005; Sørensen, 2006; Hochberg et al., 2007; Gompers et al., 2009). 

3.1. Base de dados 

Este estudo utiliza uma base de dados coletada ao longo de mais de 20 anos, que 

inclui investimentos em diversas geografias, em fundos geridos por times profissionais focados 

em Private Equity e venture capital. A base de dados total possui um total de 587 dados, num 

período iniciado em 1979 e terminado entre 2016-2018, a depender da data de atualização do 

fundo. Os dados foram disponibilizados por um relevante investidor institucional com ampla 

carteira de investimentos em Private Equity, dados proprietários do autor, e dados públicos. 

Apesar de passível de representar um viés de acordo com a habilidade do investidor em 

selecionar fundos, que é um fator relevante nessa indústria e pode ter um impacto na 

performance de um portfólio (Lerner, Schoar e Wongsunwai, 2007), ela ainda representa uma 

alternativa a diversas bases comerciais, que apresentaram diversos vieses particulares, menor 

frequência de atualização das informações, e desafios na confiabilidade de seus dados (Kaplan 

e Lerner, 2016). O investidor tem maior interesse em manter os dados de seu portfólio 

atualizados e representativos da realidade. 

Segundo análise comparativa das bases de dados comerciais disponíveis para 

mercados privados, incluindo Private Equity e venture capital (Kaplan e Lerner, 2016), a base 
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difere de qualquer estudo anterior citado na seção 2 de revisão bibliográfica. A base utilizada 

por Zwart, et al (2007), por exemplo, fornecida pelo instituto Thomson Venture Economics, 

possui a maior abrangência da indústria até o final dos anos 90, e apresentou redução cobertura 

após esse período e piora na qualidade das informações, até ser descontinuada. A vantagem da 

utilização de uma base proprietária sobre uma base comercialmente gerida é a maior 

confiabilidade dos dados, especialmente considerando que gestores podem inflar os valores que 

disponibilizam para alguns provedores desse tipo de serviço (Gottschalg e Phalippou, 2009). 

Os dados foram tratados da seguinte maneira: primeiro, a base de dados possui 

poucas observações anteriores a 1995, chegando a não conter nenhum fundo num determinado 

ano, o que tornava a informação problemática para o presente estudo, conforme descrito na 

seção 4 acerca da metodologia, que exige um mínimo de 4 fundos por ano para diversificação; 

segundo, utilizamos como período final o quarto trimestre de 2016, dado que era o último 

período em comum para toda a base de dados. Adicionalmente, a base possui fundos que não 

possuem classificação quanto a estratégia, o que pode significar que o fundo representa 

investimentos em ativos diversos, desde venture capital, fundos credito, e fundos imobiliários, 

e que foram removidos da base por não serem escopo deste estudo. Fundos sem valores ou 

inconsistências de dados também foram removidos, entre fluxos com sinais trocados, valor de 

empresa negativos, e outras inconsistências. No total, foram removidas 182 observações, e a 

base fica representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Número de observações por geografia e estratégia do gestor 

 

 

A dinâmica de investimento em um fundo de Private Equity consiste no 

comprometimento inicial de uma quantidade de capital. A partir de então, o gestor solicitará a 

integralização de frações do capital comprometido para o fundo, tanto para taxas como para 

investimentos, a total discrição do gestor. A perfil de fluxo de caixa não é sabido a priori, e 

varia consideravelmente entre fundos. O Gráfico 1 mostra o valor médio das chamadas de 

capital e das distribuições na base de dados, como percentual do tamanho de cada fundo. 

 

Tipo de Fundo América do Norte Europa Asia Outros Total

Leveraged Buyout 270 91 42 2 405

Leveraged Buyout (pré 1995) 51 23 - - 74

Outros 89 18 1 - 108

Total 410 132 43 2 587
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Figura 1 – Fluxo de caixa anual médio, do início do prazo do fundo 

  

 

A Figura 1 mostra que o investimento se dá ao longo de até seis anos, sendo os três 

primeiros mais importantes com chamadas em média próximas de 20% do capital 

comprometido. Entre o quarto e sexto ano o volume de chamadas reduz, até ficar próximo de 

zero nos anos seguintes. A Figura 2 mostra o mesmo fluxo, agora com valores acumulados. 

 

Figura 2 – Fluxo de caixa acumulado médio, do início do prazo do fundo 

 

 

As chamadas de capital raramente atingem 100% do capital comprometido, o que 

evidencia uma das variáveis importantes a serem consideradas na modelagem, como veremos 

na seção 4 deste relatório. As chamadas de capital incluem diversos usos, como custos de 
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manutenção do fundo (auditoria, administrador, advocatícios, estruturação), despesas 

organizacionais (viagens, assembleias de cotistas, eventos, etc.), taxas de administração e 

gestão, e finalmente investimentos. O gestor tem discrição para postergar os fluxos, abater 

chamadas de distribuições, entre outras flexibilidades que estão já refletidas nos fluxos de caixa 

apresentados. De acordo com os termos do regulamento de um fundo de Private Equity, o 

período dos cinco anos iniciais do fundo é denominado de “período de investimento”. O gestor 

tem esse período para investir o capital, e as chamadas de capital se restringem a esse primeiro 

período. 

Já a partir do quarto ano do fundo, as distribuições de capital começam a se 

intensificar, chegando a um pico entre o sexto e o nono ano. Os retornos de capital em geral são 

líquidos de taxa de performance que são cobradas pelo gestor ao ultrapassar certo retorno 

preferencial ao cotista, portanto são líquidas de custos adicionais. O período após o quinto ou 

sexto ano do fundo é conhecido por período de investimentos. Nele os gestores podem fazer 

chamadas de capital apenas para investimentos já aprovados anteriormente, ou para custos e 

despesas do fundo, como taxa de gestão por exemplo. 

Finalmente, o valor de mercado dos investimentos do fundo é informado pelo gestor 

em geral trimestralmente, medidos pelo Valor líquido dos ativos (Net Asset Value, ou NAV). 

Normalmente esse valor é mantido igual ao custo no primeiro ano de cada investimento, e após 

esse período tem ajustes de acordo com critérios específicos de cada gestor, seja fluxo de caixa 

descontado, transações similares, ou mesmo um novo aporte de capital na empresa ou venda 

parcial. O NAV do fundo cresce conforme novas chamadas de capital são realizadas, ou as 

empresas tem uma reavaliação positiva. Ao contrário, na distribuição de capital ou reavaliação 

negativa, o NAV é reduzido. 

As características dos investimentos mostram a dificuldade de se construir um 

programa de Private Equity, pois pressupõem uma sobreposição de chamadas de capital, 

distribuições, e portfólios de ativos de diferentes períodos, para que o NAV se estabilize o mais 

próximo possível do valor desejado pelo investidor. 

O Gráfico 3 mostra a evolução do valor do portfólio, do caixa inicial que um 

investidor detém em mãos para fazer frente ao comprometimento com o fundo, e posteriormente 

o caixa recebido do gestor a medida que o mesmo vende o portfólio. O pico de valor investido 

atinge seu máximo entre o quarto e quinto ano do fundo, e a partir de então começa a cair. Na 

média, o valor do investimento não atinge 70% do capital comprometido pelo investidor 

inicialmente. 
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Figura 3 – Evolução do NAV médio e caixa, do início do prazo do fundo 

 

 

A mesma informação dos gráficos anteriores pode ser apresentada através do ID do 

investimento. O Gráfico 4 apresenta a evolução das chamadas e distribuições acumuladas do 

fundo, assim como a variação do seu ID. 

 

Figura 4 – Fluxos de chamadas e distribuições acumulados e evolução da exposição (ID) 

 

 

Apesar da queda do NAV iniciar em torno do sexto ano de prazo do fundo, ele não 

atinge zero mesmo após 10 anos do comprometimento inicial. Mesmo que os termos de fundos 

de Private Equity em geral estabeleçam o prazo de 10 anos para o término do fundo, em geral 

os fundos carregam um valor residual por prazos que chegam até 15 anos, que não representam 



25 

 

valor econômico efetivo (Ljungqvist e Richardson, 2004). Ou seja, para corrigir esses dados, 

neste trabalho atribuímos zero ao valor dos investimentos que não apresentaram atividade do 

décimo segundo ano em diante. 

Além da dinâmica de distribuições de capital para investidores antes mesmo do 

término do período de investimento do portfólio, nem todo capital disponível para um gestor é 

eventualmente distribuído. Na base em questão, uma fração relevante de 8,42% em média, 

termina o período de investimento disponível e acaba nunca sendo chamado. 

3.2. Análise de dados 

Um fundo de Private Equity tem um período de investimento definido, 

normalmente entre cinco e seis anos, e, portanto, deste último ano do fundo o gestor já deve ter 

chamado quase todo o capital que foi comprometido com o mesmo, e a partir de então ele só 

fará o monitoramento e posterior venda das empresas investidas. Normalmente nesse mesmo 

período, o gestor inicia o processo de captação de um novo fundo para lhe garantir capital 

disponível para continuar investindo em novos negócios, ao mesmo tempo que fara o 

monitoramento do portfólio existente. A Figura 3 mostra um esquema de como funciona essa 

dinâmica, chamada “ciclo de captação” de um gestor. 

 

Figura 5 – Ciclo de captação de dois fundos de um mesmo gestor de Private Equity 

 

 

Todos os fundos que foram captados em um mesmo ano são ditos pertencentes a 

mesma vintage. Como os dados apresentados na seção anterior foram calculados na forma de 

média para toda a base de dados, eles ignoram a ciclicidade que essa classe de ativos apresenta 

(Gompers e Lerner, 1998, 2000; Kaplan e Stromberg, 2009; Robinson e Sensoy, 2011, 2013; 
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Brown, te al., 2018), e a visualização e agrupamento dos gestores por sua vintage permite um 

olhar comparativo, conforme apresentado na primeira coluna da Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados de ID, chamadas e distribuições nos 4 primeiros anos do fundo, e prazo médio da 

carteira 

 

 

Ano
Nº 

Fundos
ID Médio

Máx ID 

Período

Chamadas 

Acumuladas 

(ano 4)

Distribuições 

Acumuladas 

(ano 4)

Período Médio do 

Fluxo

1979 1 0,69 15 0,69 0,14 4,6

1980 2 0,64 15 0,67 0,17 4,4

1981 0 - - - - -

1982 0 - - - - -

1983 1 0,65 14 0,73 0,20 4,3

1984 4 0,64 16 0,67 0,11 4,3

1985 1 0,69 13 0,83 0,20 4,7

1986 3 0,64 15 0,70 0,15 4,6

1987 7 0,61 14 0,66 0,12 4,8

1988 4 0,59 20 0,66 0,18 4,8

1989 5 0,64 17 0,71 0,19 4,8

1990 7 0,74 18 0,75 0,14 4,8

1991 5 0,73 16 0,71 0,06 4,4

1992 9 0,68 15 0,67 0,09 4,2

1993 11 0,66 13 0,76 0,17 4,1

1994 15 0,59 16 0,66 0,13 4,1

1995 15 0,63 13 0,72 0,12 4,6

1996 23 0,63 10 0,81 0,26 4,7

1997 17 0,65 16 0,71 0,13 5,2

1998 15 0,66 18 0,70 0,14 5,2

1999 23 0,63 19 0,52 0,06 4,7

2000 25 0,53 16 0,44 0,05 4,1

2001 20 0,53 13 0,55 0,10 3,9

2002 16 0,54 12 0,61 0,13 4,0

2003 19 0,57 14 0,73 0,21 4,4

2004 22 0,65 14 0,82 0,20 4,9

2005 25 0,64 12 0,73 0,13 5,4

2006 20 0,70 21 0,68 0,11 5,6

2007 22 0,64 19 0,57 0,09 5,2

2008 17 0,56 18 0,46 0,07 4,5

2009 12 0,61 16 0,56 0,06 4,5

2010 13 0,62 16 0,63 0,09 4,5

2011 14 0,63 15 0,68 0,16 4,5

2012 22 0,63 16 0,68 0,12 4,6

2013 25 0,62 16 0,66 0,13 4,6

2014 25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2015 13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2016 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Média 1995-2013 0,61 16 0,64 0,12 4,7
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A Tabela 1 nos mostra o crescimento da indústria de Private Equity através do 

número de fundos e valores comprometidos com esses gestores em cada vintage. A evolução 

desses números pode ser em parte atribuída ao período de coleta de dados da base, dado que os 

dados aqui analisados foram coletados após 1995 e, portanto, pode sofrer de vieses 

especialmente para períodos anteriores, considerando que gestores podem ter terminado suas 

atividades antes desse período. Mas outras fontes de dados, como a Preqin2 (Kaplan e Lerner, 

2016), oferecem suporte a essa conclusão acerca do crescimento da classe, conforme Figura 6 

a seguir.  

 

Figura 6 – Evolução do mercado de Private Equity global - Fonte: Preqin2 

 

 

Tanto a base de dados da Tabela 1 como os dados da Figura 6 evidenciam dois 

períodos particulares da indústria, sendo eles o período após a bolha da internet em 2000, e o 

período após a crise imobiliária de 2008. Ambos períodos são marcados pela queda de fundos 

captados, e a queda do número de gestores atuando no mercado. A Tabela 1 mostra também a 

ciclicidade do ponto de vista do ritmo de investimento e desinvestimento dos fundos, e pelos 

valores de chamadas e distribuições acumuladas até o quarto ano do fundo. Nos dois períodos 

de crise, 2000 e 2008, tanto o indicador de alocação ID, quando o volume de chamadas e, 

especialmente, o volume distribuído, apresentam grande queda, para valores abaixo da média 

indicada nas ultimas linhas da mesma tabela. Já em períodos como o início dos anos 90 e dos 

anos 2000, os valores são superiores. 

                                                 

2 2018 Preqin Global Private Equity and Venture Capital Report 
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Outra evidência da ciclicidade da base de dados é evidenciada pela última coluna 

da Tabela 1, que apresenta o prazo médio da carteira (holding period). Esse indicador aponta 

quanto tempo um investimento ficou na carteira entre a data da aquisição, e sua venda. Para 

fundos que foram investidos logo antes da eclosão das duas crises citadas, possivelmente 

transações realizadas a valores superiores e que foram afetadas durante a correção econômica, 

foi necessário um prazo maior para recuperação desses investimentos até sua eventual venda. 

Não é objetivo deste trabalho estudar as motivações das flutuações, que estão documentadas 

em diversas literaturas (Gompers e Lerner, 1998, 2000; Kaplan e Stromberg, 2009; Robinson e 

Sensoy, 2011, 2013; Brown, te al., 2018). A ciclicidade da base apenas reforça a necessidade 

de um modelo multiperíodo de alocação para a gestão de portfolios de Private Equity. 

O aumento do prazo médio dos investimentos (holding period) (Makiaho e Torstila, 

2017) desde a última crise financeira em 2008 impacta diretamente o resultado de estudos 

anteriores. O conceito de prazo médio é de extrema importância para se entender a dinâmica de 

alocação de um programa de Private Equity, uma vez que essa é a um importante variável que 

afeta a exposição de um investidor à classe de ativos. A alteração dessa variável tem efeito 

similar ao capital de giro de uma empresa, com relação aos dias do ciclo financeiro. Ao se 

alongar os dias no ciclo, maior é o capital de giro empregado na operação. Neste caso, 

analogamente, a variação do prazo médio aumenta/diminui diretamente o valor da exposição 

em Private Equity. O valor investido no portfólio nada mais é que o capital de giro necessário 

para a evolução do programa, e a criação de valor por parte dos gestores desses fundos. 
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4. Metodologia 

O modelo desenvolvido por Zwart (2007) considera um investidor que busca atingir 

e manter uma determinada alocação em Private Equity. A princípio, não se preocupa com o 

contexto dessa alocação num portfólio diversificado com outros tipos de investimento. Essa 

extensão do modelo foi realizada por Oberli (2015), mas não será o foco desse estudo. O que 

buscamos aqui é verificar a eficácia do modelo com quinze anos adicionais de dados desde sua 

criação, e com uma base de dados proprietária. Portanto, focaremos exclusivamente na alocação 

de Private Equity como 100% da alocação do portfólio. 

A função objetivo da simulação é maximizar a exposição à classe, calculada através 

do conceito de grau de investimento (ID) criada pelo autor estudado.  

 

𝐼𝐷𝑡 =
𝑁𝐴𝑉𝑡

𝑁𝐴𝑉𝑡 + 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑡
 

 

Onde NAVt é a soma do valor de cada investimento, ou seja, de cada empresa no 

portfólio do investidor, no final do trimestre t, enquanto Caixat é o valor do caixa no período 

anterior t-1, menos o que foi chamado até o período t, adicionado do que foi distribuído pelos 

gestores até o mesmo período. Logo, queremos que essa função seja maximizada, o que 

significa o deixa o caixa o mais próximo de zero possível. A única limitação é que queremos 

evitar o risco de um problema de liquidez para o investidor, ou seja, que o caixa atinja valor 

zero e o investidor não tenha capital para fazer frente a uma nova chamada de capital. 

Lembrando que as chamadas de capital são definidas no início do período de investimento do 

fundo, e seu não cumprimento tem efeitos negativos para o investidor, seja financeiro, seja de 

imagem frente a indústria. 

A complexidade dessa modelagem leva o autor a utilização de modelos heurísticos 

ao invés da modelagem analítica pura, dada a complexidade do problema. 

4.1. Portfolio inicial 

Antes da simulação dos modelos, é necessário o ponto de partida de um portfólio. 

Lembrando que um portfólio de Private Equity não pode facilmente ser adquirido no mercado 

secundário (Lerner e Schoar, 2004), e, portanto, exige um período de construção através de 
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comprometimentos iniciais, que serão acumulados até atingir a alocação desejada e, a partir de 

então, podemos iniciar a simulação da estratégia de comprometimentos. 

Realizaremos simulações de portfólios iniciais considerando um comprometimento 

inicial maior do que o objetivo final de alocação, de modo a compensar o baixo grau de 

investimento (ID) apresentado na base de dados, que é na média de 70% do capital 

comprometido, conforme Tabela 1 da seção 3 deste relatório. Considerando que esse número 

pode apresentar variações, e que eventualmente pode atingir até de 80%, vamos considerar um 

valor que não comprometa o risco da estratégia. Ou seja, faremos um comprometimento inicial 

de aproximadamente 130% da alocação desejada, o que representa um “sobre 

comprometimento” de 30% no início do programa. Essa alocação será feita através do 

investimento em 4 fundos escolhidos aleatoriamente, um para cada trimestre do ano de início 

da simulação. Na simulação realizada por Zwart (2007), o autor utiliza 16 fundos nessa 

construção inicial, seguindo estudo de que até 20 fundos seria o número ideal para se obter uma 

diversificação positiva no portfólio (Weidig e Mathonet 2004). Este estudo utilizará apenas 4 

fundos para esse portfólio inicial, dado que o benefício da diversificação apresentado na própria 

literatura utilizada por Zwart (2007), afirma que a diversificação entre 20 fundos deve ser feita 

em um período de pelo menos 4 anos. 

Realizaremos uma simulação de mil portfólios iniciais, e tomaremos a média dos 

resultados para evitar uma grande influência dessa alocação nos resultados do estudo. 

4.2. Simulação de comprometimentos 

Os três modelos considerados possuem três níveis de riscos diferentes, e mediremos 

sua eficácia vis-à-vis o risco de recebermos um volume de chamadas superior ao que o caixa 

total do programa permite. Ou seja, o risco mensurado será o de não ter caixa suficiente para 

fazer frente a uma chamada em determinado trimestre. 

A primeira estratégia é considerada a de menor risco, onde teoricamente inexiste o 

risco de o programa ficar sem caixa em um momento de chamada. O investidor nunca terá um 

período de comprometimento de capital, sem ter caixa disponível para pagar as futuras 

chamadas. Nesse caso, o modelo será regido pela simples formula a seguir: 

 

𝐶𝑡 = 𝐷𝑡 
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Onde o valor de novos comprometimentos no período t, representado aqui por Ct 

será equivalente ao volume exato distribuído pelos gestores do portfólio no mesmo período, 

chamado aqui de Dt. 

Apesar de eliminar o risco de liquidez do programa, essa estratégia tem o evidente 

problema de que todo novo comprometimento terá 100% do seu valor em caixa na data de sua 

realização, e sabemos pelo exposto anteriormente neste trabalho que esse capital será chamado 

ao longo dos próximos 5 anos ou mais. Adicione a isso o fato de que nem todo capital 

comprometido será chamado, como evidenciado pela análise da base de dados do estudo. Ou 

seja, o programa deverá ter um caixa estrutural a todo período, o que impossibilitará a 

maximização do ID relativo a outras estratégias disponíveis. 

A segunda estratégia é uma extensão da primeira, e visa mitigar o fato de que nem 

todo capital comprometido será chamado na média dos gestores. Ou seja, sua formulação é a 

seguinte: 

 

𝐶𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝑈𝐶𝑡−𝑝 

 

Isso quer dizer que em todo período, além de comprometer o valor distribuído pelos 

gestores, a fração comprometida p períodos atrás, e que não foi chamada (UCt-p), está disponível 

para ser comprometido novamente, dado que na média ela não deverá ser chamada como um 

todo. Essa estratégia adiciona o risco de que esse capital eventualmente venha a ser chamado, 

o que em determinados cenários pode ocasionar um problema de liquidez para o investidor. 

Porém, recordando que na média os fundos da base têm uma dinâmica multiperíodo, 

em que antes mesmo de chamar a totalidade do capital disponível para investimentos, o gestor 

distribui uma parte do capital investido antes mesmo do final do período de investimentos, essa 

segunda estratégia deve ficar ainda aquém do nosso objetivo de maximizar o ID para o portfólio. 

A mesma dinâmica usada para a construção do portfólio inicial se aplica a esse caso. 

Portanto, como a terceira estratégia desse estudo, faremos um ajuste à fórmula da 

estratégia dois, de modo a corrigir o valor comprometido por um fator relativo ao ID do mesmo 

período. Ou seja, a fórmula final será a seguir: 

 

𝐶𝑡 =
(𝐷𝑡 + 𝑈𝐶𝑡−𝑝)

𝐼𝐷𝑡
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O ajuste do valor comprometido pelo ID do período atual t não é perfeito, 

lembrando que esse valor varia consideravelmente entre diferentes vintages, e na média o ID 

máximo de um fundo é atingido apenas entre no quarto ano, conforme a média de 17 trimestres 

na Tabela 2. Ou seja, não temos informação de qual será esse ID máximo no momento do 

comprometimento no período t, e o uso do ID atual é uma proxy que adiciona mais risco ao 

modelo de um problema de liquidez ao nosso programa. 

A intuição descrita pelo autor é que na medida que essa métrica cai, ou seja, na 

medida que o portfólio se distancia do valor objetivo da alocação, o volume de 

comprometimentos será maior de maneira a ajustar esse desvio. O que o autor não examina em 

seu estudo é que essa estratégia aparenta ter um perfil pró-cíclico com relação ao mercado, ou 

seja, conforme aumenta o volume distribuído do portfólio, e, portanto, se reduz o ID do mesmo, 

mais capital será alocado para novos gestores. Porém, como vimos pela Tabela 2, o aumento 

das distribuições dos gestores de uma mesma vintage normalmente está associado a  

Finalmente, precisamos definir o período P utilizado na defasagem da terceira 

estratégia. A proposta é utilizar o período P=24 trimestres, que é exatamente quando o volume 

de novas chamadas de capital de um gestor se estabiliza. 

Como implementação, realizaremos diferentes simulações com portfolios iniciados 

a cada 5 anos, entre 1995 e 2010. A base inclui apenas portfólios de LBO, o que não é o caso 

do estudo de Zwart (2007). É possível que um portfólio que inclua Venture Capital tenha uma 

dinâmica própria, dado pode exemplo os maiores prazos médios (holding period) de 

investimentos nesse estágio da empresa, que são em superiores a 5,5 anos (DeGennaro e Dwyer, 

2010; Wiltbank, 2005). enquanto temos menos de 5 anos na média de acordo com a base de 

dados desse estudo. 

A cada trimestre, será calculado o novo valor a ser comprometido. Esse valor será 

então alocado para um gestor escolhido de maneira aleatório dentro da base de dados. Para cada 

ano de portfólio inicial, os resultados serão simulados mil vezes e a avaliação será feita no valor 

médio obtido nesse processo. Não será assumido nenhum retorno sobre o caixa do portfólio. 

4.3. Outros modelos  

Algumas variações dos modelos ou simulações apresentadas acima foram 

abordadas pelo autor. Entre eles, a restrição geográfica dos fundos entre América do Norte e 

Europa, restrição de estratégia do gestor, ou mesmo restrição entre novo gestor (primeiro fundo) 

e gestor recorrente. Adicionalmente, o autor adiciona um fator adicional de sobre 



33 

 

comprometimento, criando um modelo mais agressivo que busca incrementos na alocação do 

portfólio (aumento do ID), a custo de um maior risco de liquidez. Esses modelos não serão 

abordados nesse estudo, pois nossa base não possui observações suficientes para restrição 

geográfica, por ela se tratar exclusivamente de fundos de LBO, e porque o incremente de risco 

de sobre comprometimento não trouxe bons resultados em estudos do próprio autor (Zwart, 

2012). 

 Oberli (2015) adicionou um componente de rebalanceamento ao modelo de Zwart 

(2007), o qual permite uma abordagem do programa de Private Equity num contexto de um 

portfólio diversificado de um investidor institucional. Apesar de ser uma variação importante, 

nosso objetivo será focado em aplicar o modelo original para uma nova base de dados. 

A avaliação do modelo foi feita em comparação com outros dois reconhecidos na 

literatura. 

O primeiro, denominado modelo CKK pelo autor Cardie et al. (2000), estabelece 

um comprometimento de 100% da sua alocação meta a cada dois anos, ou alternativamente 

metade anualmente. Faremos uma simulação simples desse modelo, utilizando a primeira 

opção. Serão simuladas mil alocações entre o período de 1995 e 2015, feita em valores iguais 

entre 4 gestores a cada ano selecionados aleatoriamente. 

O segundo comparativo será feito com o modelo NCM, de Nevins et al. (2004). 

Neste caso, o investidor deve dimensionar novos comprometimentos de capital de acordo com 

o seguinte modelo: 

 

𝐶𝑡 = 1 +
𝑟𝐷𝐼
𝑟 𝐼𝑁

 

 

Onde Ct é a meta de comprometimento, rDI é a taxa de distribuições que os fundos 

de Private Equity apresentaram historicamente, enquanto rIN é a taxa de chamadas de capital 

desse mesmo grupo. O autor considera que essa razão é constante no tempo, e em torno de 70%. 

Isso significa um sobre comprometimento de 170%. Ou seja, se a qualquer momento o capital 

comprometido pelo investidor ficar abaixo de 170%, novos compromissos devem ser 

assumidos de modo a trazer esse valor novamente para a meta. 

Novamente, a simulação consiste em aplicar a regra NCM para um portfólio de 

quatro fundos anuais com comprometimentos iguais, aleatoriamente selecionados, e para mil 

simulação. 
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5. Resultados 

O que procuramos no modelo é maximizar o ID em todo período. Porém, ao mesmo 

tempo queremos medir qual o risco desse indicador ultrapassar o valor unitário, ou seja, o 

programa apresentar valores para o caixa negativos, pois isso significaria uma situação crítica 

de falta de capital para fazer frente às chamadas de capital, expondo o investidor a riscos 

financeiros e de imagem já citados anteriormente. 

Desta maneira, medimos não apenas o ID de cada estratégia, em cada período, mas 

também o risco de ID > 1 como percentual das observações na simulação que isso ocorreu em 

qualquer momento ao longo de todo o período simulado. 

5.1. Simulação das Estratégias 

Primeiro, para a Estratégia I, que sugere que novos comprometimentos de capital sejam feitos 

no valor e período que distribuições são feitas pelos fundos investidos, temos um grau de 

investimento (ID) consistentemente abaixo de 1. Isso era esperado, pelo que reportamos 

acima. Basicamente, dois fatores impedem uma melhor performance dessa estratégia. São 

eles: (1) os fundos de Private Equity na média chamam apenas 90% do capital comprometido 

pelos seus cotistas, e (2) a dinâmica temporal entre chamadas e distribuições faz com que o 

investidor receba capital antes mesmo de fazer todo o investimento, evidenciado pelo ID 

médio de 70% dos fundos da base. Vemos isso na   
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Figura 7. Na média, portfólio iniciado em 1995 apresenta ID de 57%, excluindo os 

primeiros 3 anos para remover o efeito da alocação do portfólio inicial. 
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Figura 7 – Evolução das estratégias I-III e do portfólio inicial para o ano de 1995 

 

 

A Tabela 4 resume o resultado das simulações, para portfólios iniciados em cada 

um dos anos entre 1995-2010. O risco de ID>1, que seria o caso de não haver caixa no programa 

suficiente para fazer novas chamadas, são praticamente zero para a Estratégia I, como era 

esperado. O risco existente para essa estratégia está no momento da construção do portfólio 

inicial, que é o único momento onde há um sobre comprometimento nessa estratégia. 
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Tabela 4 – Resultados das simulações para Estratégias I-III, para portfólios iniciados em cada vintage 

 

 

Para a Estratégia II, o risco continua razoavelmente baixo, ainda com maior 

concentração nos primeiros anos de um portfólio iniciado em cada vintage, também motivado 

pelo sobre comprometimento no momento da formação do portfólio. Note que neste caso, para 

portfolios iniciados nas vintages de 2003-05, os riscos aumentam consideravelmente, mais uma 

vez efeito da formação do portfólio em um período de crise 3-4 anos após o início, quando 

chamadas de capital atingem o pico para o primeiro ano, exatamente quando tivemos o sobre 

comprometimento inicial. Notamos também que a melhoria do desempenho dessa estratégia, 

medida pelo ID médio, é pequeno. 

Finalmente, para a Estratégia III, vemos uma melhora no grau de investimento do 

programa, com ID médio próximo de 80%. Porém, isso vem acompanhado de um risco 

Ano
ID 

Médio
P(ID>1)

ID 

Médio
P(ID>1)

ID 

Médio
P(ID>1)

1995 0,66 0% 0,70 1% 0,84 8%

1996 0,66 1% 0,70 0% 0,84 6%

1997 0,67 2% 0,72 3% 0,85 20%

1998 0,66 2% 0,71 2% 0,83 21%

1999 0,61 4% 0,68 5% 0,81 14%

2000 0,57 2% 0,65 6% 0,81 16%

2001 0,58 0% 0,65 0% 0,79 9%

2002 0,65 1% 0,68 2% 0,80 11%

2003 0,70 2% 0,72 3% 0,82 13%

2004 0,82 3% 0,82 4% 0,84 22%

2005 0,75 3% 0,78 3% 0,82 14%

2006 0,76 5% 0,78 7% 0,85 28%

2007 0,68 1% 0,71 3% 0,77 16%

2008 0,60 0% 0,63 0% 0,72 12%

2009 0,70 1% 0,71 1% 0,76 18%

2010 0,75 1% 0,75 2% 0,78 6%

2011 0,73 0% 0,73 1% 0,77 3%

2012 0,68 0% 0,70 0% 0,77 5%

2013 0,69 0% 0,71 1% 0,78 3%

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Média 1995-2013 0,68 1% 0,71 2% 0,80 13%

Estrategia I Estrategia II Estrategia III
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substancialmente maior, atingindo valores superiores a 50% para portfólios iniciados antes de 

períodos de crise. 

Para a simulação da Estratégia I iniciada em diferentes períodos, podemos ver o 

impacto do ciclicidade no mercado de Private Equity que citamos anteriormente (Gompers e 

Lerner, 1998, 2000; Robinson e Sensoy, 2011, 2013). No caso da estratégia I, o maior efeito 

dessa ciclicidade é observado na formação do portfólio inicial. Enquanto a estratégia de 

comprometimentos em si sempre presenta quedo grau de investimento ID do portfólio, o pico 

varia de acordo com os movimentos do ciclo econômico no início do programa. 

Para o portfólio iniciado em 2004, que apresenta o maior pico das simulações 

apresentadas na Figura 8, a crise financeira de 2008 fez com que os investimentos realizados 

nos anos anteriores (2005-07) tivessem seus respectivos prazos de desinvestimentos 

prolongados, ou seja, um maior prazo médio (holding period). Vemos essa dinâmica no pico 

acima de 80% do ID no segundo trimestre de 2011. 

Por outro lado, a simulação iniciada em 2000, e que, portanto, foi impactada por 

um período de menor chamadas de capital e, portanto, um menor nível de investimentos, 

possivelmente impacto da crise da internet de 2000, atinge o menor pico das simulações, de 

66% no terceiro trimestre de 2014. 

 

Figura 8 – Evolução das estratégias I para os anos de 1995-2010 

 

 

O ID médio para a Estratégia I para os portfólios de 1995, 2000, 2005 e 2010 é de 

57%, 49%, 62% e 58%, respectivamente. 
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Essa ciclicidade dos resultados também é observada para as simulações das estratégias II e III, 

conforme Figura 9 e   
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Figura 10. Os portfólios de 1995, 2000, 2005 e 2010 para a Estratégia II apresentam 

ID média de 62%, 55%, 64% e 58%, respectivamente. Já para a Estratégia II, esses ID para os 

mesmos períodos são de 80%, 69%, 70% e 60%. 

 

Figura 9 – Evolução das estratégias II para os anos de 1995-2010 

 

 

No caso da Estratégia III da   
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Figura 10, o portfólio iniciado em 2005, e, portanto, o que sofreu o efeito da crise 

de 2008, assim como para as demais estratégias, foi o que apresentou o maior pico. Porém, 

neste caso o portfólio chega a ultrapassar o valor unitário pelo período de 3 trimestres, 

apontando uma falta de caixa de aproximadamente 8% do portfólio. Neste cenário, fica evidente 

o maior risco que o investidor incorre ao adotar essa estratégia de comprometimento. 

Importante notar que esta estratégia, entre todas as analisadas (incluindo na próxima 

seção deste relatório) é a que apresenta maior estabilidade, para qualquer ano inicial. Os desvios 

entre ID para portfólios iniciados em diferentes vintages são menores do que observadas nos 

demais casos. Porém, elas são razoavelmente maiores do que as registradas por Zwart (2007), 

que variavam entre 82% e 88%. Neste estudo, conforme a Tabela 4, esses valores variaram 

entre 72% e 81%. 
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Figura 10 – Evolução das estratégias III para os anos de 1995-2010 

 

 

5.2. Sobre comprometimento 

A Estratégia III apresentada se destaca das demais por um motivo simples, ela 

apresenta uma estratégia com maior sobre comprometimento no portfólio de Private Equity. 

Esse sobre comprometimento adiciona maior risco de liquidez, e no período analisado um 

investidor estaria exposto a um maior risco de falta de caixa para seu portfólio, que 

eventualmente precisaria ser resolvido através da contratação de empréstimo bancário, venda 

de outros ativos para fazer frente a suas obrigações, ou eventualmente a venda no mercado 

secundário de sua participação nos fundos analisados, portanto sujeito a todos os problemas 

associados a essas alternativas (Lerner e Schoar, 2004). 

Em seu estudo original, Zwart et al. (2007) utilizou dados até 2003, sendo que os 

últimos três anos do estudo foram ignorados por serem informações de fundos ainda em estágio 

inicial de investimento. Ou seja, não se verifica o efeito das duas principais crises financeiras 

das últimas décadas, especificamente a bolha da internet americana em 2001 e a crise 

imobiliária e financeira global em 2008. Desse modo, o risco de liquidez apresentado pela 

simulação então realizada era substancialmente menor, por se tratar de um ciclo menos benigno 

a estratégias mais agressivas de sobre comprometimento, e nenhum momento o portfólio 

incorria um risco maior do que 19% (portfólio iniciado em 1984) de ficar investido além de sua 

disponibilidade de caixa. 
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Nesse contexto, Zwart et al. (2007) apresenta uma variação do modelo para tentar 

aumentos o ID médio de suas simulações e, portanto, o autor considerava melhorar ainda mais 

a performance do modelo. Esse sobre comprometimento consiste em multiplicar o resultado 

obtido nos cálculos anteriores, por um percentual adicional pré-definido, conforme fórmula a 

seguir. 

𝐶𝑡 =
(𝐷𝑡 + 𝑈𝐶𝑡−𝑝)

𝐼𝐷𝑡
∗ (1 + 𝑂𝐶) 

 

Para a base de dados desse estudo, os resultados de um sobre comprometimento de 

OC = 30% utilizando a estratégia III, resultou em um incremento do ID médio de 80% para 

91%. Por outro lado, o risco também teve incremente, passando a P(ID>1) média de 13% para 

39%. Esses resultados estão resumidos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultados das simulações para Estratégias III, com sobre comprometimento de 30% 

 

 

Ano
ID 

Médio
P(ID>1)

ID 

Médio
P(ID>1)

1995 0,84 8% 0,95 45%

1996 0,84 6% 0,95 35%

1997 0,85 20% 1,01 52%

1998 0,83 21% 0,93 47%

1999 0,81 14% 0,91 40%

2000 0,81 16% 0,91 37%

2001 0,79 9% 0,90 35%

2002 0,80 11% 0,90 33%

2003 0,82 13% 0,92 34%

2004 0,84 22% 0,94 43%

2005 0,82 19% 0,92 42%

2006 0,85 28% 1,02 56%

2007 0,77 16% 0,87 38%

2008 0,72 6% 0,82 33%

2009 0,76 9% 0,87 39%

2010 0,78 12% 0,91 41%

2011 0,77 4% 0,91 35%

2012 0,77 5% 0,87 34%

2013 0,78 3% 0,87 24%

2014 n.a. n.a. n.a. n.a.

2015 n.a. n.a. n.a. n.a.

2016 n.a. n.a. n.a. n.a.

Média 1995-2013 0,80 13% 0,91 39%

30% Sobre

Estrategia III Comprometimento
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Reconhecendo que muitos investidores podem ter capacidade e disposição para 

tomar maior risco, em busca de uma exposição mais próxima de ID = 1, a variante do modelo 

pode ser útil do ponto de vista prático. 

5.3. Outras estratégias 

A simulação dos modelos alternativos descritos na seção 4 deste relatório, 

denominados CCK e NCM, apresentaram desempenho pior do que os anteriores. As variações 

ao longo do tempo, quando aplicadas essas estratégias de comprometimento, são mais altas que 

as três estratégias apresentadas na seção anterior. 

Para CCK, os portfólios atingem valores de até 140% da alocação desejada, e 

valores próximos de 40% numa mesma simulação. A Figura 11 evidencia esse desvio entre 

simulações feitas para portfolios iniciados em 1995, 2000, 2005 e 2010. 

 

Figura 11 – Portfolios CCK para vintages de 1995, 2000, 2005, 2010 

 

 

Conclusão similar é válida para o modelo NCM, cuja variação atinge patamares simulares 

para os mesmos períodos de simulação, conforme   
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Figura 12. 
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Figura 12 – Portfolios NCM para vintages de 1995, 2000, 2005, 2010 

 

 

Esses modelos apresentaram alto risco de sobre alocação, especialmente no caso do 

modelo NCM, onde simulações para diversos anos atingiram 100% de ocorrência de ID>. 

Apesar do modelo apresentado por Zwart (2007) se mostrar superior do que as 

alternativas, especialmente a Estratégia III, verificamos que a estabilidade observada pelo autor 

em seu trabalho original não se mostrou constante para a base de dados deste trabalho. Entre as 

possíveis razões para isso, possivelmente está a evolução da indústria, e mudanças de 

estratégias que podem ter ocorrido após a crise imobiliária e financeira global de 2008 (Makiaho 

e Torstila, 2017). 
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6. Conclusões 

O crescimento da classe de ativos de Private Equity no mundo tem sido notável, 

por motivos diversos, incluindo performance, e ganhou importância na composição do portfólio 

de investidores em geral. 

Este trabalho abordou um importante característica de investimentos em Private 

Equity. Investimentos em fundos de Private Equity possuem um perfil dinâmico multiperíodo 

de investimento, de modo que uma decisão de comprometimento de capital hoje para um novo 

gestor terá impacto na alocação por diversos períodos futuros. Adicionando ao desafio a questão 

de ciclos de mercados específicos dessa indústria, que tornam impossível a previsão de fluxos 

de caixa para futuros, de um comprometimento de capital feito hoje. Investidores institucionais, 

que possuem metas de alocação de portfólio, podem se beneficiar de um modelo de 

comprometimento como os estudados neste trabalho. 

A literatura ainda não é extensa sobre este assunto, e trabalhos anteriores como 

Cardie te al. (2000) e Nevins et al. (2004) se mostraram pouco eficientes em manter uma 

alocação para a classe de ativos estável e com níveis de risco de liquidez em patamares baixos, 

dado que os IDs simulados ficaram constantemente acima da meta unitária. Por sua vez, um 

estudo desenvolvido por Zwart et al. (2007) apresentou melhor performance, com poucas 

ocorrências de problemas de liquidez para fazer frente as chamadas de capital, e mantendo o 

ID mais estável e próximo do valor unitário. 

Zwart et al. (2007) utilizou uma base de dados comercial da Thomson Venture 

Economics para o período de 1984-2000, e incluiu dados dos EUA e Europa, para fundos de 

LBO e Venture Capital. Essa base desde então foi descontinuada, e estudos apontam erros nas 

informações especialmente (mas não limitado) após 2000 (Kaplan e Lerner, 2016; Stucke, 

2011). 

O trabalho atual reproduz o mesmo modelo, porém utilizando uma base de dados 

mais atual, fornecida por um investidor institucional de grande porte, com abrangência que 

inclui fundos globais, incluindo América do Norte, Europa e Ásia. 

Chegamos a mesma conclusão que Zwart et al. (2007) apresenta na análise 

comparativa dos modelos. Porém com dados atuais que inclui dois ciclos de bolhas, da internet 

em 2001 e imobiliária em 2008, vemos que a estabilidade de um programa de Private Equity se 

torna mais desafiadora. Apesar do modelo do autor estudado ainda apresentar desempenho 
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superior aos demais, o risco de liquidez que ele apresenta é superior para portfólios iniciados 

em períodos anteriores a esses momentos de crise. 

Em geral, a depender do perfil de risco aceitável de cada investidor, o modelo 

apresentado tem variações que permitem uma melhor aderência ao valor unitário do ID, a um 

custo de um risco maior. 

O modelo de Zwart et al. (2007) foi expandido por Oberli (2015) para abranger uma 

alocação de Private Equity no contexto de um portfólio diversificado de um investidor 

institucional. Porém suas análises foram baseadas na mesma base da Thomson Venture 

Economics, e pode ser reapresentado com uma base de dados de maior confiabilidade. 

Esse estudo pode ser aprimorado para incluir outras classes de ativos, como 

investimentos privados em imóveis, crédito, venture capital, entre outros. 

Adicionalmente, mais estudos podem ser realizados visando-se obter um melhor 

modelo de comprometimento de capital para Private Equity, e, portanto, melhor gestão de um 

portfólio. O ID obtido no modelo deste estudo ainda é baixo, em média de 80% para a estratégia 

III acima apresentada, e que já apesar de maior risco que as I e II, ainda mantém o investidor 

com alocação abaixo de sua meta para a maior parte do tempo. Por exemplo, modelos preditivos 

que busquem incorporar expectativas futuras de fluxos de caixa, sejam chamadas ou 

distribuições, podem beneficiar uma maior acurácia dessa modelagem. Em especial, a análise 

do prazo médio da carteira feita por Makiaho e Torstila (2017), que é uma variável determinante 

no ID de um portfólio, pode ser aprofundada, e servir de base para discussão de novos modelos. 
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