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RESUMO 

 

 

 

A indústria de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) exerceu um papel extremamente 

relevante, nas últimas décadas, nos ciclos de crescimento de empresas em diversos países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Por meio de investimentos de alto risco em busca de retornos 

excepcionais, os fundos de PE/VC contribuem para o crescimento econômico, a originação e 

desenvolvimento de empresas inovadoras, a criação de valor nas organizações e a geração de empregos. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar se as condições de mercado apresentam relação com a 

atividade brasileira de PE/VC, buscando compreender quais variáveis macroeconômicas estão relacionadas 

à intensidade deste tipo de investimento no Brasil. Tal análise é realizada por meio do estudo de 1.145 

transações de investimentos de PE/VC, relacionando a quantidade de deals com variáveis que julgamos 

relevantes. 

 

Palavras-chave: private equity, venture capital, PE/VC, investimentos, IPOs, captação. 



 

ABSTRACT 

 

 

The Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) markets have played a very important role in 

recent decades to foster economic growth in some countries, both developed or under development. By 

investing in high-risk ventures looking for exceptional returns, these capital funds contribute to the 

development of innovative companies, the creation of value in organizations and the generation of jobs. 

The objective of this study is to evaluate the main factors related to PE / VC activity, seeking to 

understand which economic variables are related to the intensity of this type of investment in Brazil. This 

analysis is carried out through the study of 1.145 transactions of these types of funds in Brazil, trying to 

find a relation between the deals amounts with the macroeconomic variables that we judged as the most 

relevant.  

 

Keywords: private  equity, venture capital, PE/VC,  investments,  IPOs, funding
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1 INTRODUÇÃO 

Os fundos de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) são fundos privados de capital que 

investem em empreendimentos de alto risco e perspectivas expressivas de retorno. Esta modalidade de 

investimento tem se mostrado fundamental para o desenvolvimento de inovações e sustentabilidade de 

negócios existentes, contribuindo para o crescimento econômico e para geração de empregos. 

Entretanto, as indústrias de PE/VC apresentam perfis consideravelmente diferentes com relação ao 

estágio de desenvolvimento e tamanho das companhias investidas, a quantidade de capital aportado, o 

percentual de controle da empresa investida e a diluição de sua participação.  

Devido à grande importância que esta indústria desempenha no desenvolvimento de mercados 

de capitais e no fomento da inovação, diversos estudos foram destinados à melhor compreensão de 

fatores que influenciam a tomada de decisão dos players envolvidos – sejam eles gestores, investidores 

ou companhias que buscam o investimento de capital de risco.  

A indústria brasileira de PE/VC, por outro lado, é relativamente recente, e, portanto, o volume 

de pesquisas acadêmicas sobre esta modalidade de investimento no Brasil é bem menor se comparado 

com publicações nos Estados Unidos e Europa. Além disso, existe uma dificuldade expressiva no 

processo de coleta de informações confiáveis sobre a indústria de PE/VC no Brasil. Através de uma 

base de dados privada constituída por meio de uma parceria entre o Insper Instituto e Ensino e Pesquisa 

(“Insper”) e a Spectra Investments (“Spectra”), gestora de investimentos em fundos de PE/VC, este 

trabalho analisa a influência das condições de mercado nas decisões de investimento dos gestores de 

capital de risco, utilizando informações sobre transações realizadas, tais como datas de entrada dos 

Fundos de PE/VC nas companhias investidas. 

Por definição, os fundos de PE/VC são investimentos sem liquidez, o que significa que os 

investidores não podem solicitar o resgate de suas cotas até que haja desinvestimento das empresas do 

portfólio. Os fundos de PE concentram seus investimentos em empresas maduras, nas quais os gestores 

implementam uma tese de criação de valor, monitorando a administração da companhia e as decisões 

estratégicas por meio de seu Conselho, bem como nomeando executivos e diretores quando necessário. 

Em linhas gerais, são empresas já estabelecidas que enfrentam dificuldades internas em razão de 

ineficiências e carecem de investimentos para o aperfeiçoamento das operações e consequente aumento 

de receitas. Por outro lado, os fundos de VC buscam majoritariamente empresas em seu estágio inicial 

– conhecidas como start-ups – com alto potencial de crescimento. A maioria destas empresas é 

caracterizada por ativos intangíveis e, em virtude das perspectivas incertas, não é suscetível a receber 

empréstimos bancários ou outro financiamento de dívida, sendo a indústria de VC sua principal fonte 

de contribuição financeira.   

A ARD - American Research and Development Corporation – foi a primeira empresa 
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constituída com o propósito de atuar no desenvolvimento de empresas emergentes, provendo capital 

para novos empreendedores, em 1946, nos Estados Unidos. Nas últimas décadas, a contribuição dos 

fundos de PE/VC nos Estados Unidos se manifestou através do surgimento de empresas notáveis, 

incluindo Apple, Microsoft, Google e Facebook, entre outras.   

Atividades com o perfil de PE/VC no Brasil são datadas de 1970, com a criação do BNDESPar 

e suas subsidiárias. No entanto, a estruturação sólida da indústria ocorreu apenas na segunda metade da 

década de 1990. De acordo com Carvalho, Gallucci Netto e Sampaio (2015), as transformações 

macroeconômicas e político-sociais ocorridas neste período foram fundamentais para o 

desenvolvimento da indústria brasileira de PE/VC, tais como: (i) a consolidação do Plano Real, que 

promoveu a estabilidade macroeconômica alcançada nos anos 90, ainda que diante de crises cambiais 

no México (1995), Ásia (1997), Ásia (1998), Rússia (1998), Brasil (1999), Argentina (2001) e, como 

consequência, o crescimento médio do PIB e controle da inflação, viabilizando uma melhoria no fluxo 

de negócios; (ii) a criação de diferentes segmentos de mercado e de níveis de governança pela 

BM&FBovespa, que provocou o amadurecimento do mercado de capitais, dada a necessidade de maior 

comprometimento das empresas com o conjunto de práticas de governança corporativa; (iii) o 

surgimento do mercado de IPOs, praticamente inexistente antes de 2004; (iv) o aumento da indústria de 

fundos de pensão; e (v) a melhoria na distribuição de renda e redução da pobreza devido a intensificação  

de políticas sociais e, em decorrência, aumento do poder de compra da população de baixa renda. 

O processo de investimento dos fundos de PE/VC é caracterizado por um comportamento 

cíclico, ou seja, estágios que se repetem periodicamente. A primeira etapa consiste na captação de 

recursos dos investidores, seguida pela análise de possíveis investimentos em empresas com alto 

potencial de retorno. O mapeamento de oportunidades precede a seleção das companhias e estruturação 

dos deals, procedimento que exige uma profunda diligência das investidas e revisão minuciosa do plano 

de negócios. Decorrido o período de investimento, os Gestores ingressam no último estágio, o 

desinvestimento. Existem basicamente 5 alternativas de saída: (i) venda da companhia para outra 

empresa, também conhecida como Trade Sale; (ii) IPO (Initial Public Offering) e saída através do 

mercado de ações; (iii) venda para outro fundo de PE/VC, intitulada venda secundária ou sponsor to 

sponsor; (iv) a venda ao proprietário e (v) write-off,  que significa a falência e/ou vendas por um valor 

insignificante. A maioria dos fundos de PE/VC tem uma vida de cerca de dez anos e, portanto, faz-se 

necessário levantar um novo fundo a cada três ou cinco anos para perpetuar sua existência. 

No que tange a condições de mercado, foram selecionados, para este trabalho, indicadores da 

atividade econômica brasileira que, em conformidade com estudos prévios, parecem ser relevantes para 

a indústria de PE/VC. São eles: (i) Quantidade de IPO’s realizados no Brasil; (ii) Índice preço lucro 

(Price earning ratio) do mercado de ações negociadas na B3 (Brasil, Bolsa e Balcão); (iii) a Taxa CDI, 

frequentemente utilizada como benchmark para rentabilidade das aplicações financeiras e muito 

próxima da Taxa Selic; (iv) Taxa de câmbio; (v) o Índice IBOVESPA, principal indicador de 
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desempenho das ações negociadas na B3; (vi) Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) e (vii) Índice 

de Confiança Empresarial (ICE), ambos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação 

Getulio Vargas (FGV/IBRE). O modelo utilizado neste trabalho indica que a quantidade de IPOs 

realizada e o Índice preço lucro do mercado de ações negociadas na B3 são os principais determinantes 

da atividade de PE/VC, dentre as variáveis utilizadas. As demais variáveis apresentaram resultados 

inconclusivos, ainda que tenhamos encontrado efeitos da Taxa CDI e da Taxa de Câmbio na originação 

de deals. 

A próxima seção apresenta os principais trabalhos nacionais e internacionais relacionados à 

indústria de PE/VC e, em particular, ao processo de fundraising. Posteriormente, na seção 3, 

descreveremos o tratamento de dados e o modelo utilizado. A seção 4 discute os resultados. Por fim, na 

seção 5, apresentamos a conclusão do trabalho, indicando, em sequência, sugestões para futuras 

pesquisas.    
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Grande parte da literatura sobre fundos de PE/VC investiga elementos capazes de favorecer 

ou dificultar o processo de captação de recursos para investimentos de risco, bem como e o 

desenvolvimento do mercado de PE/VC como um todo. Estes fatores, entre outros, abrangem a 

existência e robustez do mercado de capitais; a probabilidade de alternativas de saídas (como IPOs); 

ciclos econômicos; e variáveis sociais e macroeconômicas. 

2.1   Capital de risco e mercado de ações 

Black & Gilson (1998) analisam o impacto da estrutura do mercado de capitais de diferentes 

países na constituição de um ambiente propício para o desenvolvimento do mercado de VC. Por 

meio da comparação entre economias que possuem um mercado de capitais mais dinâmico (como 

os Estados Unidos) e economias onde o sistema bancário tem papel mais relevante versus o mercado 

de ações (como a Alemanha e o Japão), os autores concluem que mercados de ações estruturados 

são relevantes para o crescimento da indústria de VC, dada a maior possibilidade de saída dos 

investimentos por intermédio de IPOs. Diferente dos Estados Unidos, cuja saída por IPO é 

frequentemente utilizada, na Alemanha constatou-se que as estratégias de saída dos fundos de capital 

de risco são majoritariamente recompra da participação do fundo ou venda da empresa (Trade Sale). 

O estudo indica uma expressiva correlação entre maior volume de capital comprometido para novos 

fundos de PE/VC e disponibilidade de saída por IPO através de uma regressão entre o montante de 

compromissos de capital em t+1, a variável dependente, e o número de IPOs realizados no ano t. 

Este tipo de saída, portanto, parece impulsionar a captação de fundos de PE/VC, possibilitando o 

crescimento do capital de risco.  

Entretanto, Black & Gilson (1998) ressaltam que a existência de um mercado de ações, 

somente por fornecer a alternativa de desinvestimentos por meio de IPOs, não é suficiente para 

explicar as diferenças dramáticas entre as indústrias de capital de risco nos Estados Unidos e na 

Alemanha, tanto em tamanho quanto em tipo de investimento. As instituições secundárias que se 

desenvolvem em economias centradas no sistema bancário são menos propícias à atividade 

empreendedora: os bancos apresentam abordagens mais conservadoras com relação a empréstimos 

e investimentos; os incentivos sociais e financeiros aos empreendedores são mais escassos; e o 

fracasso profissional é mais penalizado (ver Harrison, 1990 para Alemanha; Milhaupt, 1997 para 

Japão). A relação entre o mercado acionário e o desenvolvimento dos fundos de PE/VC, segundo 

Black & Gilson (1998), está no equilíbrio de vários fatores interdependentes, dos quais apenas um 

deles é o grau de desenvolvimento da Bolsa de Valores. 

Jeng & Wells (2000) exploram possíveis determinantes do crescimento de capital de risco 
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baseando-se no estudo de Black & Gilson (1998) e sua análise do mercado acionário. Além do 

volume de IPOs realizados, os autores introduzem outros fatores, tais como PIB, rigidez do mercado 

de trabalho, padrões de relatórios financeiros, fundos de pensão, programas governamentais e 

crescimento da capitalização de mercado. Os autores utilizaram a variável capitalização de mercado 

como proxy para liquidez do mercado de ações, porém não foi evidenciada qualquer correlação entre 

esta variável e o desenvolvimento do capital de risco.  

Com relação ao panorama nacional, o mercado acionário brasileiro se desenvolveu 

verdadeiramente a partir da década de 90. Até então, em virtude da hiperinflação e recessão 

econômica, o Brasil figurava como um país extremamente instável no setor de investimentos. Em 

maio de 1991, passou a vigorar a resolução nº 1832 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), 

através da qual aprovou-se a regularização de carteiras de valores mobiliários mantidas no Brasil 

por investidores institucionais constituídos no exterior, tais como fundos de pensões, seguradoras e 

fundos de investimento (“Anexo IV”). De acordo com Leal & Rêgo (2000), o aumento do volume 

de negócios em dólares na Bovespa entre o período de 1991 e 1995 comprova a influência do Anexo 

IV no mercado de ações brasileiro. Os autores também destacam a implementação do Plano Real e 

o controle inflacionário como fundamentais para o expressivo crescimento, tanto no volume, quanto 

no valor das ações negociadas durante a década de 90.  

O comportamento do mercado brasileiro seguiu em linha com os demais países emergentes 

até 2001. Conforme pontuado por Grôppo (2004), a inversão deste cenário se deu em 2002, em 

consequência de uma série de fatores de ordem política e econômica, tais como Risco Brasil e 

desvalorização cambial. Finalmente, a partir de 2003, houve uma melhora expressiva no 

desempenho do mercado acionário nacional. Minardi, Sanvicente & Monteiro (2007) destacam 

aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa, melhoria do ambiente institucional e 

aumento da liquidez do mercado financeiro mundial como aspectos essenciais para esta nova fase 

no Brasil.  

O desempenho do mercado acionário, portanto, visivelmente responde a mudanças nas 

variáveis macroeconômicas. Minardi, Sanvicente & Monteiro (2007) constatam, inclusive, que o 

Brasil é o país que apresenta maior sensibilidade aos movimentos da economia global. Em linha 

com o trabalho de Black & Gilson (1998), analisaremos as relações entre o mercado de ações e a 

atividade de PE/VC no Brasil, introduzindo o Índice BOVESPA como variável. O Índice 

BOVESPA, principal Índice de Bolsa de Valores do Brasil, configura o desempenho médio dos 

ativos negociados no mercado acionário brasileiro. 
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2.2   A importância da reputação dos Gestores de PE/VC e a relação com o IPO 

Black & Gilson (1998) sugerem que meios de saída eficientes são fundamentais para o 

relacionamento dos gestores, tanto com os investidores quanto com os empreendedores. A respeito 

dos investidores, é natural que haja uma comparação dos riscos e retornos envolvidos nas transações 

de PE/VC com relação a outros investimentos. Desta forma o histórico de desempenho dos gestores, 

com base em investimentos concluídos e rentabilidade, interfere diretamente na escolha de alocação 

de capital durante o processo de decisão.   

Quanto aos empreendedores, as empresas investidas por fundos de PE/VC têm maior 

credibilidade frente ao mercado de uma forma geral, uma vez que a injeção de capital aumenta a 

probabilidade de sucesso da companhia e a análise criteriosa realizada por gestores configura maior 

segurança na captação de recursos adicionais. A saída via IPO constitui um poderoso incentivo para 

os empreendedores devido à possibilidade de retorno do capital investido a partir da venda de 

algumas de suas ações, e a retomada do controle originalmente cedido ao Fundo de PE/VC.  

Vários outros autores examinam a saída por meio do IPO como força motriz para o aumento 

de captação e investimentos dos fundos de PE/VC. Jeng & Wells (2000) analisam dados de 21 

países, a maioria deles da Europa Ocidental, entre 1986 e 1995. A correlação entre o volume de 

investimentos em capital de risco e a quantidade de IPOs é positiva e estatisticamente significante. 

Os autores ainda apresentam a alternativa de uma causalidade reversa: maiores investimentos em 

PE/VC explicam o aumento de IPOs realizados. Os resultados, no entanto, os permitem rejeitar esta 

hipótese.  

Gompers & Lerner (1998) realizaram uma pesquisa com fundos de VC nos Estados Unidos, 

entre 1972 a 1994 e utilizam, como proxy para desempenho, o valor de mercado do capital detido 

por estes fundos em empresas que abriram capital em um determinado ano, ou seja, o número de 

ações multiplicado pelo preço de oferta do IPO. Contrariamente a Black & Gilson (1998) e Jeng & 

Wells (2000), os autores não encontram impacto significativo entre o desempenho, baseado na 

quantidade de IPOs, e aumento de fundraising. 

Para alguns autores, a reputação dos gestores de PE/VC está intrinsicamente relacionada a 

saída por meio do IPO.  Gompers (1996) destaca que os fundos de PE/VC têm uma vida limitada, o 

que obriga os gestores a se recapitalizarem periodicamente. Em sua pesquisa, a reputação 

comprovou-se crucial para futuras negociações e o autor confirma, a partir de uma amostra de 433 

IPOs realizados entre 1978 e 1987, a hipótese de Grandstanding como meio para gerar credibilidade 

junto aos investidores. Esta hipótese sugere que gestores de fundos mais recentes, e, portanto, menos 

experientes, têm maior incentivo para levar as empresas investidas prematuramente a IPOs com o 

propósito de estabelecer melhores track records. De maneira complementar, Lin & Smith (1998) 
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evidenciam a importância da reputação e da credibilidade para gestores de VC, bem como do uso do 

IPO como estratégia de saída, a partir de uma amostra de 2.634 IPOs ocorridos entre 1979 e 1990. 

Adicionalmente, com relação à importância da reputação, Gompers & Lerner (1998) 

incluem outros aspectos além dos meios de saída, tais como idade da gestora de PE/VC e montante 

de capital sob gestão. Fundos de VC maiores e mais antigos parecem ter uma reputação mais 

estabelecida, e, portanto, tendem a receber maiores compromissos de capital do que fundos jovens 

com características semelhantes. 

No Brasil, o mercado de capitais vivenciou uma expressiva expansão entre 2004 e 2007, 

segundo Minardi et. al (2013), reflexo de uma série de medidas adotadas conjuntamente por 

investidores, legisladores e reguladores a fim de promover maior desenvolvimento institucional e 

reduzir a percepção de risco do país. Tais medidas, além daquelas já listadas por Minardi, Sanvicente 

e Monteiro (2007), incluem a edição da ICVM 391/03, que dispõe sobre a constituição, o 

funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento em Participações (atualmente, ICVM 

578/16). Neste período, o Brasil apresentou relativa prosperidade econômica e os bons indicadores 

contribuíram para maiores investidores estrangeiros. A Bolsa de Valores destacou-se novamente 

como uma alterativa a investimentos de longo prazo e o número de ofertas públicas de ações 

aumentou consideravelmente a partir de 2004. De acordo com os dados disponibilizados pela 

BM&FBovespa, a quantidade de IPOs e Follow-ons realizados nos anos de 2006 e 2007 foi 

expressiva, movimentando mais de R$ 100,5 bilhões em nova ações. 

Tendo em vista os diversos apontamentos da literatura a respeito da relevância da saída 

através de IPOs, que figura como a opção mais atraente para os fundos de investimento de PE/VC 

e para as companhias investidas, esta variável foi incluída no presente trabalho. Esperamos que o 

aumento da quantidade de IPOs no mercado brasileiro esteja relacionado a níveis superiores da 

atividade de PE/VC.  

2.3   Condições aquecidas de mercado  

Diversas pesquisas acadêmicas analisam a importância de condições aquecidas de mercado 

para as atividades de PE/VC. No que diz respeito à desinvestimentos, ou estratégias de saída, 

Jenkinson & Sousa (2015) investigam como as condições de mercado são capazes de criar janelas 

de oportunidades no mercado de capitais. Os autores constatam o aumento de IPOs em períodos 

considerados “Hot”, ou seja, nos quais os retornos são maiores. A probabilidade de escolha de saída 

por meio do IPO, ao contrário de uma venda secundária, mostrou-se superior quando o mercado de 

ações está em alta, quando as condições de crédito estão piores e quando o total de capital 

comprometido pelos gestores de PE diminui. Em contraponto, as vendas no mercado secundário 

costumam ser mais recorrentes quando a quantidade de dry powder, ou seja, o capital disponível 
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para investimentos, é maior e, possivelmente, diante de condições de crédito mais oportunas.  

Na literatura brasileira, Leal (1993) encontra evidências de que as empresas procuram 

sincronizar a emissão de ações para abertura de capital com fases favoráveis do mercado de ações. 

O autor constata que, durante o ano de 1971, por exemplo, o Índice Bovespa teve uma alta de 77% 

e 234 companhias abriram seu capital, o maior número ocorrido entre 1970 e 1992. O fenômeno se 

repetiu nos anos de 1984-86, nos quais o Ibovespa apresentou uma alta anualizada de 62% no 

período e o número de aberturas de capital saltou de zero, em 1983, para 38, em 1986. 

Inserimos uma variável que procura capturar se mercados acionários classificados como 

“Hot” podem influenciar a taxa de entrada em deals de PE/VC. Como proxy para o mercado 

acionário “Hot”, foi utilizada uma variável dummy, no qual o mês é considerado “Hot” se a relação 

preço-lucro do mercado de ações negociadas na B3 naquele mês é maior do que a média da relação 

preço-lucro do mercado de ações negociadas na B3 nos últimos 12 meses, e “Cold”, ao contrário. 

2.4   Variáveis macroeconômicas 

 Uma série de estudos sobre o mercado de PE/VC evidencia a importância das condições 

macroeconômicas nas diversas fases dos investimentos de capital de risco. Gompers & Lerner 

(1998) identificam que a robustez da economia como um todo influencia positivamente a 

quantidade de capital de risco disponível. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) propicia 

aos empreendedores um ambiente mais favorável para criação de novas empresas, assim como a 

possibilidade de retornos maiores para os investidores.   

 Bonini & Alkan (2006) avaliam dados de 16 países, entre 1995 e 2002, incluindo alguns 

fatores já amplamente discutidos na literatura de PE/VC, tais como estratégias de saída, rigidez do 

mercado de trabalho, oportunidades tecnológicas, mercado de ações, PIB, taxas de juros, inflação 

e imposto de renda corporativo, e adicionando ainda variáveis de risco político à análise. Por meio 

de uma série de modelos de regressão, os autores concluem que o valor total de ações negociadas é 

o principal determinante dos investimentos de VC em todos os estágios, incluindo os estágios 

inicias (também definidos como Seed Money ou Early Stage). Dentre os fatores macroeconômicos, 

o crescimento do PIB, mais uma vez, destacou-se como uma variável relevante.  

 Kaplan & Stromberg (2009) analisam a atividade de PE, em termos de quantidade e valor 

dos investimentos realizados, e sugerem que há uma tendência cíclica para os investimentos de 

capital de risco, intensificada em momentos de conjuntura econômica mais favorável e taxas de 

juros menores. Gompers & Lerner (1998) e Romain & van Pottelsberghe de la Potterie (2003), por 

outro lado, observam um aumento da atividade de VC mediante maiores taxas de juros de curto 

prazo, contrariamente à teoria econômica. Bonini & Alkan (2006) comentam o resultado 
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encontrado pelos autores, atribuindo esta relação ao uso específico de taxas de juros de curto prazo, 

cuja alta pode tornar a captação via fundos de VC mais atrativa versus o crédito por meio de outras 

instituições financeiras, do ponto de vista do empreendedor.  Bonini & Alkan (2006) utilizam taxas 

de juros reais, em razão da dificuldade de coletar os dados de curto e longo prazo para os países da 

amostra, e também encontram uma relação positiva entre o aumento de taxa de juros e a atividade 

de VC no estágio inicial. 

 Neste trabalho, introduzimos a Taxa CDI com a finalidade de analisar como o seu 

comportamento está relacionado aos investimentos dos fundos de PE/VC. A Taxa CDI é muito 

próxima da Taxa Selic, taxa básica de juros da economia, e o CDI, Certificado de Depósito 

Interbancário, é frequentemente utilizado como benchmark para rentabilidade das aplicações 

financeiras.  

2.5   Mercado de Trabalho, Investimentos em P&D e outras variáveis relevantes 

 Os principais estudos da literatura analisam diversas outras variáveis, muitas das quais 

demonstraram exercer influência sobre a atividade de PE/VC. Estes fatores não foram incluídos 

neste estudo pela dificuldade de coleta de dados, mas consideramos de extrema relevância expor o 

que foi abordado anteriormente pelos autores. 

 Gompers & Lerner (1998) analisam os efeitos dos impostos sobre ganhos de capital na 

indústria de PE/VC. Os retornos dos investimentos de PE/VC são tributáveis, e, portanto, é razoável 

que os investidores exijam taxas de retornos esperadas maiores frente à impostos mais altos, capazes 

de induzi-los a investir em fundos de capital de risco versus outros investimentos isentos de 

tributação. No entanto, os autores constataram que o efeito da redução dos impostos está relacionado 

à maior atividade empreendedora e não ao aumento de compromissos de capital em PE/VC. Poterba 

(1989) também corrobora esta relação.  

 Gompers & Lerner (1998) observaram um aumento expressivo nos investimentos de 

PE/VC após 1979, ano em que, nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho prestou um 

esclarecimento sobre a regra do "homem prudente" no Employment Retirement Income Security Act 

(ERISA), que rege os investimentos dos Fundos de Pensão. O Departamento do Trabalho 

comunicou que a diversificação do portfólio seria considerada prudente, proporcionando a entrada 

destes fundos em investimentos de risco. Jeng & Wells (2000), de modo semelhante, encontram 

indícios de que o grau de investimentos realizados por fundos de pensão possui relação com a 

atividade de PE/VC ao longo do tempo.  

 Gastos com Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) estão relacionados ao empreendorismo, 

e, portanto, à atividade de VC, conforme concluído por Gompers & Lerner (1998), através da análise 
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de empresas financiadas por fundos de PE/VC nos Estados Unidos, entre 1976 e 1994, e Kortum & 

Lerner (2000), que ressaltam o quanto empresas investidas por PE/VC estão fortemente envolvidas 

em inovações importantes na economia dos EUA.  

 Jeng & Wells (2000) e Bonini & Alkan (2006) analisam aspectos relacionados a rigidez 

do mercado de trabalho e encontram evidências sobre seu impacto negativo na formação de novos 

empreendimentos e investimentos de fundos de VC. Sahlman (1990) reafirma que esta rigidez 

representa uma grande barreira para o desenvolvimento de VC em países como a Alemanha e o 

Japão.   

 Kelly (2012) utiliza dados em painel para analisar os principais fatores que impulsionam 

investimentos em VC e PE (do tipo Buyout) no mercado europeu. Em seu trabalho, fatores cíclicos 

e estruturais que podem estimular o mercado de PE/VC foram identificados pelo autor, sendo que, 

com relação ao segundo, são citados: (i) Fatores relacionados ao ambiente empreendedor; (ii) 

Fatores relacionados ao ambiente institucional; (iii) Regimes de tributação (iv) Fatores relacionados 

ao ambiente de trabalho; e (v) Fatores relacionados ao mercado de capitais. 

 Bonini & Alkan (2006) incluem variáveis interessantes em seus modelos relacionadas à 

atividade empresarial e fatores políticos que afetam a perspectiva de risco ao investir em um 

determinado país. Os resultados sinalizam efeitos significantes da atividade empresarial, sistema 

tributário corporativo, em consonância com Poterba (1989), e condições socioeconômicas, 

compostas por níveis de desemprego, confiança do consumidor e pobreza. A corrupção também 

parece exercer uma influência negativa para o VC, em todos os seus estágios.  
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3 METODOLOGIA 

3.1   Descrição dos dados 

 A literatura nacional sobre PE/VC ainda se mostra incipiente, em grande parte, devido à 

escassez de dados disponíveis sobre esta indústria no Brasil. A maior parte dos trabalhos acadêmicos 

realizados na área de PE/VC apresenta caráter essencialmente descritivo e exploratório. Ribeiro & 

Almeida (2005) realizam um estudo empírico a respeito das estratégias de saída dos fundos de 

PE/VC no mercado brasileiro, para citar alguns exemplos. Mariz & Savoia (2005) e Ribeiro (2005) 

executam estudos comparativos entre Brasil e Estados Unidos, sendo o primeiro deles, focado nos 

principais desafios para o crescimento desta indústria.  

 A amostra do presente estudo é trimestral e composta por deals, ou seja, a quantidade de 

investimentos realizados por fundos de PE/VC em companhias brasileiras, durante o período de 

1995 e 2018. Conseguimos mapear dados desde 1981, mas decidiu-se por utilizar uma amostra desde 

1994, quando a indústria de PE/VC começou a ter uma atividade mais significativa.  

 Os dados foram coletados a partir de informações disponibilizadas nos PPMs (Private 

Placement Memorandum), documentos utilizados pelos gestores de fundos para captar novos fundos 

junto a investidores institucionais. Os PPMs contêm informações sobre as características dos deals 

já realizados, os fundos de investimentos e os responsáveis pela gestão. Na ausência destes 

documentos, alguns dados também foram coletados através de relatórios anuais e trimestrais 

enviados pelos gestores de PE/VC, contendo atualizações do portfólio, e por meio de demonstrações 

financeiras dos fundos, divulgadas anualmente na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

 De acordo com Poterba (1989), os efeitos no processo de fundraising podem ocorrer por 

meio de mudanças na oferta ou na demanda por capital de risco. A oferta, nesse caso, é representada 

pela intenção dos investidores em investir em PE/VC, enquanto a demanda é determinada pela 

quantidade de companhias que buscam investimentos nesta indústria.  

3.2. Características da Amostra 

 A amostra contém dados de 73 gestores, brasileiros e internacionais, e 202 fundos de 

investimentos de PE/VC. Em estudo sobre o Panorama da Indústria Brasileira de Private Equity, 

Seed e Venture Capital (PE&VC), conduzido pela ABVCAP e KPMG (2017), foram identificados 

155 gestores de recursos nacionais e estrangeiros, portanto, a amostra utilizada neste trabalho é 

relevante.  

 Este trabalho não inclui operações realizadas por fundos de fundos, aceleradoras, 

incubadoras e capital anjo. Com relação aos setores imobiliários e de infraestrutura foram 
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consideradas apenas as operações no modelo de PE/ VC, eliminando assim fundos exclusivamente 

de Real Estate.  

 A Tabela 1 apresenta os dados dos gestores de PE/VC cujos deals foram utilizados na 

amostra.  

 

Tabela 1 – Características dos gestores 

País de Origem   

Brasil 41 

Estados Unidos 24 

Outros 8 

Preferência por Região   

Brasil 39 

Latam & EUA 10 

Global 24 

Estratégia Principal   

Venture Capital  16 

Private Equity 57 

Total Gestores PE/VC  73 

 

 Classificamos como gestores de Private Equity aqueles cujos investimentos são destinados 

a companhias mais maduras e já estabelecidas, incluindo estratégias de Management Buyout, que 

objetivam adquirir o controle de uma empresa; PIPEs (Private Investment in Public Equity), na qual 

o aporte se dá em ações pouco líquidas de empresas listadas em bolsa de valores; Turnaround, 

investimentos voltados para recuperação de empresa com dificuldades operacionais e/ou 

financeiras; Acquisition Finance, caracterizado por aportes de capital para expansão por meio da 

aquisição de outras empresas ;e Growth, investimentos direcionados para o desenvolvimento de 

empresas em estágio mais avançado, que apresentam uma taxa de crescimento relativamente estável. 

Os gestores categorizados como Venture Capital, por sua vez, realizam investimentos em empresas 

em estágios iniciais de desenvolvimento, ainda em fase pré-operacional (Seed Capital) e em fase de 

estruturação (Start-ups).  

 O Gráfico 1 ilustra o montante total de capital comprometido em dólares, bem como a 

quantidade de fundos de PE/VC utilizados na amostra. De acordo com uma pesquisa realizada pelo 

Centro de Estudos em PE & VC da Fundação Getulio Vargas (FGV), em conjunto com o Instituto 
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Endeavor, o capital comprometido pelos fundos de PE/VC e PIPE atingiu US$ 16,7 bilhões em julho 

de 2007, praticamente triplicando de tamanho desde 2004. Este crescimento também é bastante 

visível na amostra utilizada. Ademais, em linha com a Consolidação de Dados da Indústria de 

Private Equity e Venture Capital no Brasil (2011-2016), publicada pela Associação Brasileira de 

Private Equity & Venture Capital (ABVCAP) e pela KPMG, é possível constatar uma expressiva 

redução do capital comprometido total em 2016, associada à valorização do Real perante ao Dólar 

e ao fato de que muitos gestores captam recursos em moeda estrangeira.  

 

Gráfico 1 – Capital Comprometido (US$ Bilhões) 

 

 No total, identificamos 1.175 deals realizados em companhias brasileiras desde 1981, sendo que 

1.145 entre 1995 e 2018. Gompers (1995) examina fatores que afetam a possibilidade de os Gestores 

de PE/VC investirem mais de uma vez em uma mesma companhia. A probabilidade de continuar 

financiando uma empresa investida está relacionada a informações favoráveis sobre o projeto e ao 

potencial de altos retornos por meio da venda, preferencialmente via IPO. O autor também identificou 

que alguns setores específicos foram alvo de uma quantidade superior de investimentos subsequentes 

pelo mesmo gestor. Tendo em vista que são diversas as razões que podem motivar investimentos em 

estágios posteriores, inclusive, além das mencionadas anteriormente, a quantidade de capital disponível, 

decidimos por considerar todos os investimentos realizados por um mesmo gestor em uma determinada 
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companhia como apenas uma entrada. 

  

Tabela 2 – Quantidade de Deals por ano 

Data 

investimento 

(Ano) 

Quantidade 

total de deals 

Quantidade 

total de deals 

em PE 

Quantidade 

total de deals 

em VC 

Quantidade 

total de deals_ 

Gestores com 

até 5 anos de 

experiência 

Quantidade total 

de deals_ 

Gestores com 6 a 

10 anos de 

experiência 

Quantidade total 

de deals_ Gestores 

com mais de 11 

anos de 

experiência 

 

Total 1.145 705 440 378 364 403  

1995 3 2 1 2 0 1  

1996 6 5 1 5 0 1  

1997 8 7 1 7 0 1  

1998 12 12 0 11 0 1  

1999 22 17 5 10 8 4  

2000 31 22 9 17 5 9  

2001 22 9 13 8 2 12  

2002 16 7 9 12 1 3  

2003 19 13 6 15 3 1  

2004 29 14 15 19 5 5  

2005 19 11 8 8 4 7  

2006 36 32 4 11 19 6  

2007 70 59 11 39 14 17  

2008 68 56 12 31 26 11  

2009 60 47 13 11 27 22  

2010 72 59 13 14 33 25  

2011 90 54 36 23 37 30  

2012 97 63 34 25 27 45  

2013 73 42 31 30 20 23  

2014 94 39 55 28 36 30  

2015 106 39 67 34 38 34  

2016 82 43 39 9 23 50  

2017 75 45 30 5 25 45  

2018 35 8 27 4 11 20  

 

 Por meio da Tabela 2, apresentamos as principais informações sobre a amostra, no que se 

refere a quantidade de deals realizados por ano. Também classificamos estas transações de acordo 

com a experiência do gestor, em anos, e segundo a principal estratégia de investimento, PE ou VC. 
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 O Gráfico 2 sinaliza a quantidade de deals por estratégia do gestor, enquanto o Gráfico 3 

considera a estratégia principal do fundo de PE/VC por meio do qual foi realizado o investimento. 

Conforme demonstrado na amostra, o setor de VC tem gerado tantos, ou mais deals, do que o setor 

de PE. O relatório realizado em 2018 pela ABVCAP especificamente sobre VC corrobora esta 

constatação: a quantidade de transações de capital de risco em 2016 praticamente superou o volume 

de Private Equity. Outro aspecto interessante capturado pelo Gráfico 2 consiste no surgimento de 

deals de VC entre 1999-2000, justamente durante boom da Internet. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de Deals por estratégia do gestor 

 

 

Gráfico 3 – Quantidade de Deals por estratégia do fundo 

 

  O Gráfico 4, por sua vez, revela a distribuição dos deals da amostra por setor. A maior 

quantidade de deals foi realizada no setor de Tecnologia e Internet, representando 19% da amostra, 

seguido de Consumo e Varejo, com 14%.  
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Gráfico 4 – Quantidade de Deals por setor 

 

 

3.3. Variáveis  

 A fim de estimar a influência das condições de mercado na quantidade de deals de PE/ VC 

realizados, utilizaremos a Regressão de Poisson, método econométrico apropriado para a modelagem 

de variáveis que envolvem dados de contagem. 

 Na distribuição de Poisson, a função de probabilidades é dada por:  

P (Y = y) = 
𝑒−µ µ𝑦 

𝑦!
 , y = 0, 1, 2, . . . ; µ > 0 

 Quando os eventos sob contagem ocorrem independentemente e estão sujeitos a uma taxa 

constante µ > 0, sob o modelo Poisson, para um intervalo de exposição de tamanho t tem-se: 

P (Yt = y) = 
𝑒−µ𝑡 (µ𝑡)𝑦 

𝑦!
 , y = 0, 1, 2, . . . 

 O parâmetro µ pode ser interpretado como o risco de uma nova ocorrência do evento durante 

um determinado período t. Na Regressão de Poisson, supõe-se que a taxa de incidência de Poisson µ é 

determinada por um conjunto de k variáveis (X’s): 

µ = t exp (β1X1 + β2X2 + ... + βkXk) 

 Os coeficientes da Regressão β1, β2, ..., βk são parâmetros desconhecidos, estimados a partir de 
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uma base de dados. Suas estimativas são classificadas como b1, b2, ..., bk. A partir desta notação, temos 

que o modelo da Regressão de Poisson para uma observação i é: 

P (Yi = yi) = 
𝑒−µ𝑖𝑡𝑖  (µ𝑖𝑡𝑖)𝑦𝑖  

𝑦𝑖!
 , 

Onde,  

µi = tiµ (xi’β) 

    = ti exp (β1X1i + β2X2i + ... + βkXki) 

Ou seja, para um dado conjunto de valores das variáveis regressoras, o resultado segue a distribuição 

de Poisson. 

Variável dependente 

 A variável dependente neste modelo, uma contagem que segue a distribuição de Poisson, é 

representada pela quantidade de transações de investimentos realizadas por fundos de PE/VC em 

companhias brasileiras.  

 Conforme sinalizado pela literatura, a reputação dos gestores de PE/VC contribui para a 

redução de problemas de assimetria de informação.  Segundo Rosenstein et al. (1990), a reputação pode 

estar ligada ao histórico do gestor. Já Gompers & Lerner (1999) sugerem que a taxa interna de retorno 

(TIR) dos fundos de PE/ VC funcionam como uma medida eficiente de reputação. No entanto, o uso 

desta variável apresenta uma série de problemas metodológicos, a começar pela dificuldade de acesso 

a estas informações. Utilizamos, portanto, a idade do gestor como proxy para experiência, ou seja, a 

diferença, em anos, da data em que o investimento foi realizado e a data de fundação da firma de PE/VC. 

Esperamos que quanto maior a experiência, maior a reputação adquirida e, portanto, maior o montante 

de recursos captados. Sendo assim, buscou-se analisar se as condições de mercado, variáveis 

regressoras, influenciam os investimentos de PE/VC de diferentes maneiras segundo a experiência do 

gestor, medida em até 5 anos, de 6 a 10 anos, e finalmente, acima de 11 anos.  

 Além disso, realizamos os mesmos testes diferenciando deals que foram praticados por 

gestores de PE e VC, tendo em vista que empresas em estágios diversos de desenvolvimento podem ser 

impactadas de maneira diferenciada pelas condições macroeconômicas.  

Variáveis independentes relativas a condição de mercado 

 (i) Quantidade de IPOs: As virtudes da saída pelo mecanismo de IPO são o foco de grande 

parte da literatura sobre PE e VC. Ribeiro e Almeida (2005) sinalizam que, como a maioria dos trabalhos 

acadêmicos foi construída a partir do mercado acionário norte-americano, existe a possibilidade de um 

viés no sentido de valorizar o IPO. Macintosh (1997) introduz o estudo a respeito de outros mecanismos 



28 
 

de saída, tais como Schwienbacher (2002; 2004) e Cumming (2003). Ainda assim, não se pode ignorar 

a atração que a saída por meio de IPO provoca nos players da indústria de PE/VC, seja com relação à 

taxa de retorno, quanto à reputação que um IPO bem-sucedido pode gerar.  

 Introduzimos uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi realizado 

o investimento incluir pelo menos um mês Hot no mercado de IPOs. Neste caso, o mês Hot foi definido 

como o mês cujo número de IPOs é maior do que a média da quantidade de IPOs realizada nos 12 meses 

anteriores. Caso contrário, atribuiu-se o valor 0 à variável dummy. 

 (ii) Relação preço-lucro do mercado de ações negociadas na B3: Como proxy para o mercado 

acionário aquecido, incluímos uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi 

realizado o investimento incluir pelo menos um mês Hot no mercado acionário. O mês Hot representa 

o mês cuja relação preço-lucro do mercado de ações negociadas na B3 é maior do que sua média nos 

últimos 12 meses, e Cold, ao contrário. Para calcular a relação preço-lucro de mercado, utilizamos a 

média ponderada dos Índices de preço-lucro de todas as ações negociadas na B3 desde 1994.  

 (iii) Taxa de Juros: A queda nas taxas de juros torna as aplicações de renda fixa menos 

atraentes, o que, supostamente, estimula maiores investimentos em ativos alternativos que possam 

originar retornos superiores, tais como PE/VC. Furtado & Lopes (2005) sugerem que os fundos de 

pensão nacionais alocariam maior parcela de seus portfolios em ativos de PE/VC frente à queda de 

juros. Além disso, taxas de juros mais altas estão associadas à momentos de instabilidade no ambiente 

econômico e inflação crescente, fatores que aumentam a percepção de risco com relação aos 

investimentos.  

 Utilizou-se uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi realizado o 

investimento incluir pelo menos um mês cuja a média do fechamento mensal da Taxa CDI é maior do 

que a média desta taxa nos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. Esperamos que o aumento da taxa de 

juros esteja relacionado à menor quantidade de deals realizados.  

 (iv) Taxa de câmbio: Muitos gestores de PE/VC que investem no Brasil realizam parte, ou 

total do processo de fundraising junto a investidores estrangeiros. Portanto, quando a captação é feita 

em US dólares e os investimentos em companhias brasileiras são realizados em Reais, os fundos estão 

sujeitos ao risco de variação cambial.   

 O desenvolvimento da indústria de PE/ VC no Brasil foi evidente durante 2005-2009, período 

no qual, entre outros fatores macroeconômicos, o país apresentava taxa de câmbio flutuante com baixa 

volatilidade e declínio da taxa de juros. Do ponto de vista do capital estrangeiro, a desvalorização 

cambial pode impulsionar a captação. Entretanto, embora a apreciação do Real frente ao Dólar possa 

prejudicar os retornos dos fundos que realizam investimentos em Reais, a taxa de câmbio mais baixa 
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oferece uma boa oportunidade de entrada para aqueles que buscam exposição a tendências positivas de 

crescimento de longo prazo.  

 Considerou-se uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi realizado 

o investimento incluir pelo menos um mês cuja média do fechamento mensal da Taxa de Câmbio 

(PTAX) é maior do que a média desta taxa nos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. Esperamos que a 

depreciação do câmbio esteja relacionada à redução da atividade de PE/ VC no que tange a entrada em 

investimentos.  

 (v) Ibovespa: O comportamento do Índice Bovespa pode ser utilizado como uma das medidas 

de risco do país. Quanto menor a percepção de risco, maior a propensão para investimentos em ativos 

de renda variável. As ações que integram a carteira do Ibovespa respondem por mais de 80% da 

quantidade de negócios e volume financeiro verificados no mercado à vista da bolsa. Portanto, o Índice 

Bovespa é uma proxy adequada para desempenho médio das principais ações negociados na B3.  

 A alta do Índice Bovespa reflete, em geral, sinais de recuperação da economia e melhores 

resultados das empresas de capital aberto. Asprem (1989) sinaliza que o preço das ações na bolsa de 

valores está positivamente relacionado à expectativa de atividade econômica futura. Silva e Coronel 

(2012), por sua vez, constatam a existência de uma relação positiva deste Índice com o PIB.  

 Introduziu-se uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi realizado 

o investimento incluir pelo menos um mês Hot com relação ao Índice Bovespa. Neste cenário, o mês 

Hot foi definido como o mês que apresenta a média do fechamento mensal do IBOV maior do que a 

média deste índice nos últimos 12 meses, e Cold, ao contrário. Tendo em vista que o Índice Bovespa 

está associado a maior estabilidade no cenário macroeconômico, esperamos que alta do IBOV esteja 

positivamente relacionada ao aumento da quantidade de deals realizados por fundos de PE/VC no 

Brasil.  

 (vi) Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br): O Indicador de Incerteza da Economia é 

composto por três componentes: (i) IIE-Br Mídia, construído a partir da frequência de notícias com 

menção à incerteza nas mídias impressa e online; (ii) IIE-Br Expectativa, baseado nas dispersões das 

previsões de especialistas para a taxa de câmbio e para o IPCA; e (iii) IIE-Br Mercado, com base na 

volatilidade do mercado acionário, medido pelo Ibovespa.  

 Haddow et al. (2013) enfatizam que choques de incerteza podem resultar em um aumento da 

poupança e redução do consumo, com relação à demanda. Relativamente à oferta, investimentos podem 

ser postergados, prejudicando a formação de capital ao longo do tempo. Baker et al. (2013) associam 

a demora na recuperação da economia americana, no período pós crise, ao elevado grau de incerteza 

sobre a política econômica.  
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 O aumento da incerteza, portanto, parece provocar efeitos negativos na economia, 

representados pela redução de crescimento. Investimentos de PE/VC são considerados investimentos 

de risco, que requerem uma certa estabilidade política e econômica. Introduziu-se uma variável 

dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi realizado o investimento incluir pelo menos 

um mês que apresenta o Indicador de Incerteza da Economia maior do que a média deste Indicador nos 

últimos 12 meses, e 0, ao contrário. Esperamos o aumento de incerteza influencie negativamente as 

transações de PE/VC no Brasil.    

 (vii) Índice de Confiança Empresarial (ICE): O Índice de Confiança Empresarial consolida os 

Índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pelo FGV 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Este Índice mede 

a confiança do empresário a respeito da condição da indústria onde opera e a expectativa para a 

economia nacional. Portanto, evidencia a situação do país em termos de estabilidade econômica, 

crescimento do PIB e perspectiva sobre ajustes do governo na política monetária e fiscal, entre outros 

indicadores.  

 Neste caso, utilizou-se uma variável dummy, que assume o valor 1 se o trimestre no qual foi 

realizado o investimento incluir pelo menos um mês que apresenta o Índice de Confiança Empresarial 

maior do que a média deste Índice nos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. Esperamos que Índices mais 

elevados expressem melhores condições econômicas, e, portanto, aumento da quantidade de deals 

realizados por fundos de PE/VC no Brasil.   

 Para a realização deste estudo, as séries históricas da Taxa CDI (média do fechamento 

mensal), Ibovespa (média do fechamento mensal), PTAX (média do fechamento mensal) e relação 

preço-lucro das ações negociadas na B3 foram coletadas na Economática. Os dados de IPOs realizados 

no Brasil foram extraídos do site da B3 e, tanto o Indicador de Incerteza da Economia, quanto o Índice 

de Confiança Empresarial, do site do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (IBRE).  

 

Tabela 3 - Descrição das variáveis utilizadas 

 Amostra total Média Máximo Mínimo 

 Taxa CDI Efetiva Mensal  298 2,27 48,43 0,46 

 Taxa de câmbio (USD/R$)  298 2,14 4,14 0,17 

 Ibovespa  298 35.636 86.885 741 

 Índice de Incerteza na economia  226 101,5 136,8 83,5 

 Índice de Confiança empresarial  214 96,7 114,7 68 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A tabela 4 consiste nos resultados dos primeiros modelo, que incluem a soma de todos os 

Deals, soma dos Deals classificados como investimentos de Private Equity e soma dos Deals 

classificados como investimentos de Venture Capital, realizados entre 1995 e 2018, e as variáveis IPOS 

(quantidade de IPOs realizados neste período); PER (Relação preço-lucro das ações negociadas na B3); 

CDI (Taxa CDI); IBOV (Índice Ibovespa) e PTAX (Taxa de Câmbio).  

 

Tabela 4 – Resultados do Modelo 1: Análise por estratégia de investimento 

A variável IPOS assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média da quantidade de IPOs é maior do que a média dos últimos 12 meses, e 0, 

ao contrário. A variável PER_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média do Índice preço-lucro das ações negociadas na B3 entre 1994 

e 2018 é maior do que média deste Índice dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável CDI_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês 

cuja média de fechamento da Taxa CDI é maior do que média de fechamento desta Taxa dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável IBOV_1 

assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de fechamento do Índice Ibovespa é maior do que média de fechamento deste Índice dos 

últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável PTAX_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de fechamento da Taxa de Câmbio 

é maior do que média de fechamento desta Taxa dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. 
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  estimativa erro padrão estatística-t p-valor 

C 2,288908 2,075906 0,806873 0,119306 0,149724 0,199426 19,18513 13,86487 4,045977 0,0000 0,0000 0,0001 

IPOS 0,615578 0,514674 0,763732 0,065355 0,083656 0,104545 9,419025 6,152247 7,305320 0,0000 0,0000 0,0000 

PER_1 0,261273 0,300790 0,201931 0,062264 0,080184 0,099278 4,196199 3,751230 2,033998 0,0000 0,0002 0,0420 

CDI_1 0,268647 0,078214 0,583895 0,067760 0,085177 0,113071 3,964706 0,918255 5,163986 0,0001 0,3585 0,0000 

IBOV_1 -0,306423 -0,314302 -0,267439 0,080076 0,105919 0,122554 -3,826653 -2,967369 -2,182216 0,0001 0,0030 0,0291 

PTAX_1 -0,112369 -0,379838 0,345096 0,069285 0,087327 0,116337 -1,621847 -4,349601 2,966353 0,1048 0,0000 0,0030 

  

 Em linha com a literatura, as variáveis IPOS, PER, CDI e IBOV mostraram-se significantes 

quando utilizadas no modelo que inclui a quantidade total de deals e indicam uma forte relação com a 

quantidade de transações realizadas no período entre 1995 e 2018.  

 Por meio da análise dos resultados, verificamos que a expectativa de saída por meio de IPOs 

parece ser a variável mais relevante, não apenas para captação de fundos de PE/VC, conforme sugerido 

por Black & Gilson (1998), como para a quantidade de investimentos realizados. Balboa e Pellón (2003) 

também encontraram resultados semelhantes no que diz respeito ao impacto significativo que os 

mecanismos de saída rentáveis exercem sobre o processo de fundraising. 

 O Índice Ibovespa, contrariamente ao que era esperado, apresentou uma relação negativa com 

a originação de deals, tanto investimentos de Private Equity como investimentos de Venture Capital.   

Talvez o método utilizado para classificação de meses aquecidos não seja o mais adequado para esta 

variável, visto que a variável responsável pelos Índices preço-lucro das ações negociadas na B3 (PER) 

parece influenciar positivamente a soma total de  transações no mercado de PE/VC. Este resultado está 
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em concordância com o que foi constatado pela literatura a respeito do importante papel exercido pelo 

mercado de ações no volume total de investimentos de capital de risco (ver Black & Gilson, 1998; 

Schertler, 2003 e Michelacci & Suarez, 2004). Entretanto, quando da análise por classificação de 

investimento entre PE e VC, a variável PER revelou-se significativa apenas para investimentos de 

Private Equity.  É possível que investimentos de Venture Capital estejam mais correlacionados a 

variáveis que não foram incluídas neste estudo, tais como nível de empreendedorismo e a existência de 

oportunidades de inovação tecnológica (ver Jeng & Wells, 2000 e Romain & Van Pottelsberghe, 2004). 

 O aumento da taxa de juros está associado à menor atratividade e desenvolvimento das 

atividades empresariais, e, sendo assim, esperávamos que a relação entre aumento da taxa de juros e 

investimentos de PE/VC fosse negativa. Esta relação, no entanto, revelou-se positiva. Os mesmos 

resultados já tinham sido evidenciados por Romain e Van Pottelsberghe (2004) com relação à taxa de 

juros de curto prazo, sugerindo que o aumento da taxa de juros de curto prazo acarreta na maior 

atratividade ao financiamento por capital de risco versus o crédito concedido pelas instituições 

bancárias, do ponto de vista do empreendedor. Ainda que alguns autores tenham encontrado resultados 

semelhantes (ver Gompers & Lerner,1998 e Bonini & Alkan, 2006), provavelmente, para análises mais 

assertivas com relação à esta variável, seja importante diferenciar taxas de curto e longo prazo. 

 No que concerne à taxa de câmbio e a quantidade total de deals realizados no período, não 

foram encontrados, neste modelo, efeitos significantes na atividade de PE/ VC. Especificamente para 

investimentos de Private Equity, a taxa de câmbio parece surtir algum efeito nos investimentos em linha 

com à hipótese proposta. Os resultados apostam para uma relação negativa, ou seja, taxas de câmbio 

mais altas afetam negativamente a atividade de PE. Podemos concluir, portanto, que a apreciação do 

Real frente ao Dólar, associada à uma economia mais forte e crescente, impulsiona a quantidade de 

deals. 

 A Tabela 5, abaixo, revela os resultados com relação ao segundo modelo, no qual incluiu-se 

a quantidade de transações concluídas entre 1995 e 2018, diferençando, contudo, a idade do gestor no 

momento em que o deal foi realizado. A classificação foi feita entre gestores com até 5 anos de 

experiência, de 6 a 10 anos de experiência e com mais de 11 anos de experiência, a fim de verificar, 

conforme pontuado por Gompers e Lerner, 1998, a relevância da reputação do gestor de PE/VC no 

processo de captação de novos recursos para a realização de investimentos. Calculou-se a quantidade 

de anos de experiência por meio da diferença entre o ano de fundação da gestora de PE/VC e o ano em 

que foram realizados os deals.  
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Tabela 5 – Resultados do Modelo 2: Análise por experiencia do gestor 

A variável IPOS assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média da quantidade de IPOs é maior do que a média dos últimos 12 meses, e 0, 

ao contrário. A variável PER_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média do Índice preço-lucro das ações negociadas na B3 entre 1994 

e 2018 é maior do que média deste Índice dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável CDI_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês 

cuja média de fechamento da Taxa CDI é maior do que média de fechamento desta Taxa dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável IBOV_1 

assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de fechamento do Índice Ibovespa é maior do que média de fechamento deste Índice dos 

últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável PTAX_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de fechamento da Taxa de Câmbio 

é maior do que média de fechamento desta Taxa dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. 
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  estimativa erro padrão estatística-t p-valor 

C 1,528056 0,981571 1,006711 0,197509 0,214888 0,209501 7,736631 4,567825 4,802578 0,0000 0,0000 0,0000 

IPOS 0,408282 0,855239 0,587212 0,117952 0,113476 0,109852 3,461426 7,536771 5,345495 0,0005 0,0000 0,0000 

PER_1 0,034472 0,293909 0,457970 0,10695 0,110471 0,107643 0,322323 2,660511 4,254531 0,7472 0,0078 0,0000 

CDI_1 0,140542 0,44395 0,242299 0,116837 0,121195 0,114636 1,202889 3,663095 2,113641 0,2290 0,0002 0,0345 

IBOV_1 -0,415016 -0,336284 -0,158499 0,134844 0,14185 0,140081 -3,077754 -2,370697 -1,131474 0,0021 0,0178 0,2579 

PTAX_1 -0,107955 -0,173012 -0,059938 0,12636 0,122528 0,116486 -0,887531 -1,412024 -0,514553 0,3748 0,1579 0,6069 

 

 Os resultados do segundo modelo indicam que, tanto para gestores com até 5 anos de 

experiência, como para gestores de 6 a 10 anos de experiência e gestores com mais de 11 anos de 

experiência, a variável IPOs segue apresentando-se como substancialmente relevante para a realização 

de deals. No entanto, esta variável mostrou-se mais significante para gestores que possuem acima de 6 

anos de experiência. Comparativamente à hipótese de Grandstanding sugerida por Gompers (1996), os 

resultados deste modelo não indicaram que gestores de fundos menos experientes são mais 

influenciados pela expectativa de levar as empresas à IPOs a fim de obter track records. No entanto, 

Gompers (1996) analisa as taxas de saídas, e este trabalho, as taxas de entrada. Gestores mais 

experientes estão mais propensos a estabelecer relações mais sólidas com Bancos de Investimentos e 

boutiques de M&A, e desta forma, estão mais preparados para explorar melhores janelas de 

oportunidades no que diz respeito a saídas via IPO. Ademais, entre os gestores mapeados na amostra 

com mais de 6 anos de experiência, 64% realizam investimentos em companhias mais maduras e 

estabelecidas, sendo, portanto, classificados como gestores de Private Equity. Jeng & Wells (2000) 

indicam que investimentos do tipo later stage são especialmente sensíveis ao grau de atividade do 

mercado de IPO.  

 Com relação à gestores com até 5 anos de experiência e as demais variáveis do modelo, 

curiosamente, apenas o Índice Ibovespa revelou-se significante, ainda que, novamente, de forma 

negativa. Quanto aos gestores de 6 a 10 anos de experiência, o aumento da taxa de juros parece exercer 

um efeito positivo na atividade de PE/VC, ao contrário dos gestores com mais de 11 anos, que não 

foram tão afetados por esta variável.   

 O Índice preço lucro das ações negociadas na B3 está positivamente relacionado à atividade 
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dos gestores com mais de 11 anos experiência, corroborando a relevância de um mercado acionário 

líquido, em especial, em momentos de alta do mercado de capitais.  

   Por fim, a Tabela 6 apresenta os resultados do terceiro e último modelo, no qual foram 

adicionados os efeitos do Indicador de Incerteza da Economia e Índice de Confiança Empresarial. Estes 

dados foram coletados do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e a base só continha informações 

desde 2001. Portanto, realizamos outro modelo desde esta data, incluindo as variáveis anteriores. 

Devido a quantidade inferior de observações, decidiu-se utilizar apenas a variável dependente que 

contempla a soma de todos os deals realizados, sem distinção entre experiencia e estratégia do gestor. 

 

Tabela 6 – Resultados do Modelo 3: Inclusão das variáveis IIE-Br e ICE 

A variável IPOS assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média da quantidade de IPOs é maior do que a média dos últimos 12 meses, e 0, 

ao contrário. A variável PER_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média do Índice preço-lucro das ações negociadas na B3 entre 1994 

e 2018 é maior do que média dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável CDI_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de 

fechamento da Taxa CDI é maior do que média de fechamento dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável IBOV_1 assume valor 1 caso o trimestre 

apresente um mês cuja média de fechamento do Índice Ibovespa é maior do que média de fechamento dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário. A variável 

PTAX_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cuja média de fechamento da taxa de câmbio é maior do que média de fechamento dos últimos 

12 meses, e 0, ao contrário. A variável INCERTEZA_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cujo Índice de incerteza da economia é maior 

do que média dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário.  A variável CONF_EMPRESA_1 assume valor 1 caso o trimestre apresente um mês cujo Índice de 

Confiança Empresarial é maior do que média dos últimos 12 meses, e 0, ao contrário.  

 
estimativa erro padrão estatística-t p-valor 

C 2,636365 0,135741 19,42207 0,0000 

IPOS 0,289932 0,067812 4,27555 0,0000 

PER_1 0,156116 0,06497 2,402885 0,0163 

CDI_1 -0,010063 0,077131 -0,130460 0,8962 

IBOV_1 -0,083599 0,087049 -0,960362 0,3369 

PTAX_1 0,129217 0,075799 1,704730 0,0882 

INCERTEZA_1 0,043723 0,069717 0,627148 0,5306 

CONF_EMPRESA_1 -0,258287 0,074976 -3,444922 0,0006 

 

 Neste modelo, as variáveis IPOS e PER_1, mais uma vez, revelaram-se significantes, sendo o 

efeito da quantidade de IPOs mais relevante. Dentre as duas novas variáveis incluídas no modelo, apenas o 

Índice de Confiança do Empresário demonstrou produzir algum efeito da atividade de PE/VC. Entretanto, 

não encontramos nenhuma razão para que este efeito seja negativo. É possível que as limitações da amostra 

utilizada sejam responsáveis por este resultado. 
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5 CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como principal objetivo verificar a existência ou não da influência de 

condições econômicas na originação de deals de PE/VC entre 1995 e 2018. Através de uma Regressão de 

Poisson, testamos o efeito da quantidade de IPOs realizados no mesmo período, mercado aquecido, taxa de 

juros, taxa de câmbio, Índice Bovespa, Índice de Incerteza Econômica e Índice de Confiança Empresarial. 

Os resultados confirmam, em concordância com a literatura existente sobre o tema, que a expectativa de 

saída por meio de IPOs parece ser a variável mais relevante no momento da decisão de investimentos por 

parte do gestor de PE/VC.  

 A maior quantidade de transações de compra por fundos de PE/VC foi realizada em momentos 

no qual a economia mostra-se mais aquecida com relação ao mercado acionário. Apesar de o Índice 

Bovespa ter se revelado insignificante, o Índice preço lucro das ações surtiu um efeito positivo em grande 

parte dos modelos, sugerindo momentos de maior confiança no mercado e estabilidade macroeconômica.  

 Ainda que não tenhamos testado os mecanismos de saída, como maior facilidade para 

transações secundárias e Trade Sale, a possibilidade de saída por meio do IPO revelou-se uma variável 

importantíssima para os investimentos de PE/VC. A expectativa por este tipo de saída parece ser muito 

relevante, tanto com relação aos retornos obtidos, quanto no tocante a reputação do gestor de PE/VC. Os 

IPOs ajudam a reduzir a assimetria de informação e, consequentemente, o custo da transação entre gestores 

e empreendedores, e gestores e investidores, encorajando a captação de recursos e a realização de novos 

investimentos em ativos de PE/VC.  

 As demais variáveis apresentaram resultados inconclusivos. O aumento da taxa de juros, que 

normalmente está associado a menor atratividade por investimentos de risco e maior instabilidade 

econômica, demonstrou influenciar positivamente os investimentos de PE/VC. Sugerimos que novos 

trabalhos utilizem taxas de juros de curto e logo prazo para conclusões mais precisas, mesmo que outros 

autores, como Gompers & Lerner (1998) identifiquem que taxas de juros de curto prazo mais altas podem 

aumentar a atratividade do financiamento por meio do capital de risco versus o crédito concedido por 

instituições financeiras.  

 A taxa de câmbio, por sua vez, apresentou efeitos significativos apenas para investimentos de 

Private Equity, quando realizamos os testes fazendo distinção entre as estratégias principais do gestor. 

Também realizamos testes alterando a métrica de classificação do trimestre entre 1 e 0, considerando como 

uma variável dummy igual à 1 aquele que apresenta dois meses, ao invés de um, cujas médias da variável 

são maiores do que média de fechamento dos últimos 12 meses. Os resultados foram praticamente 

semelhantes, com exceção do efeito da taxa de câmbio, que revelou uma relação negativa entre o câmbio 

mais elevado (Real frente ao Dólar) e todos os investimentos considerados na amostra.   
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 Para futuras análises, sugerimos a inclusão de outras variáveis que parecem exercer efeitos 

bastante relevantes para os investimentos de PE/VC, tais como o impacto da redução na alíquota do imposto 

de renda na oferta e na demanda de capital de risco (ver Gompers & Lerner, 1998 e Groh e Lichtenstein, 

2009 para Europa Oriental); a importância do ambiente legal no que tange à proteção aos investidores (ver 

La Porta et al.,1997, 1998 e Cumming et al., 2006); qualidade do ambiente empreendedor (ver Bonini e 

Alkan, 2009); rigidez do mercado de trabalho; investimentos em P&D (ambos, Jeng e Wells, 2000); e 

incentivos fiscais (Kelly, 2012). 
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