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B QATTO, Eloisa P. Gamero. Fundos de Private Equity no Brasil: Análise do
Modelo de Govemança e Impacto na Estratégia das Empresas Investidas. São
Paulo: EAESP-FGV, 2001, 182p. (Diss rtação de Mestrado apresentada ao Curso
de Pós-Graduação da EAESP-FG . Área de Concentração: Organizações,
Planejamento e Recursos Humanos

Resumo: Por me~de um estudo cem administradores de fundos de private equity,
esta dissertação aborda as relações de govemança que se estabelecem entre os
fundos e os se s investidores e entre os fundos e as empresas que recebem os seus
investirnep os. O trabalho objetiva saber se o modelo de govemança que se
estabeleceu na indústria de private equity brasileira repete o padrão da indústria
norte-americana ou se foram criados alguns mecanismos específicos, dado o
caráter embrionário destes fundos no Brasil. O estudo estendeu-se um pouco mais
e verificou, através de um estudo de caso, os impactos da entrada do fundo de
private equity na dinâmica organizacional de uma empresa que recebeu este tipo
de investimente.
Â partir da pesquisa empírica com os fundos de private equity, verificou-se que os
quatro fundos consultados apresentam modelos de govemança muito semelhantes
entre si, ou seja, os quatro utilizam os mesmos mecanismos de controle e
monitoramento dos agentes (tanto na relação dos investidores com o fundo quanto
do fundo com as empresas). O trabalho realiza também uma comparação entre as
indústrias de private equity brasileira e norte-americana. Pode-se afirmar que tanto
a indústria norte-americana quanto a brasileira apresentam os seguintes
mecanismos de incentivo, controle e monitoramento: na relação entre o fundo e os
investidores: (a) a participação do administrador no capital do fundo; (b) o sistema
de remuneração; (c) as cláusulas contratuais restritivas e punitivas e (d) a
reputação do administrador. Na relação entre o fundo e as empresas: (a) a
participação do fundo na empresa; (b) a liberação escalonada do capital; (c) o
processo de avaliação da empresa; (d) o sistema de remuneração do administrador
e (e) as cláusulas dos acordos de acionistas. Embora o modelo de govemança
adotado pela indústria de private equity dos dois países seja muito semelhante, o
trabalho discute a aplicabilidade destes mecanismos no Brasil dada a estrutura
legal em vigor.

Palavras-Chave: Private Equity - Venture; Capital - Govemança Corporativa -
Custo de Agência - Mecanismos de Controle - Fundos de Investimento -
Mudança Organizacional
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APRESENTAÇÃO

A dissertação está dividida em três partes principais. A primeira parte

compreende os capítulos 1 e 2 e refere-se à importância do tema e à metodologia

utilizada para que os objetivos do trabalho fossem alcançados. Na segunda parte, que

engloba os capítulos 3, 4 e 5, é apresentado o histórico da indústria de private equity

nos Estados Unidos e o seu desenvolvimento no Brasil, bem como uma descrição da

dinâmica da indústria. Na terceira parte estão os quatro últimos capítulos. No

capítulo 6 são desenvolvidos os modelos teóricos que embasam os pressupostos desta

dissertação.sno capítulo 7 é apresentado o modelo de governança que predomina na

indústria de private equity; '*no capítulo 8 é apresentado o estudo de caso de uma

empresa que recebeu investimentos de um fundo de private equity e, por fim, no

capítulo 9 estão resumidas as principais constatações e conclusões do estudo.

Sinopse dos Capítulos

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO

Este capítulo descreve os objetivos da pesquisa e a importância de estudar-se

a indústria de private equity. São apresentados os conceitos-chave utilizados no

presente trabalho.

Capítulo 2 - METODOLOGIA

A metodologia utilizada para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados

é apresentada. São descritos os tipos de pesquisa utilizados.
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Capítulo 3 - A INDÚSTRIA DE PRIVATE EQUITY NOS ESTADOS

UNIDOS

São relatados o histórico e a estrutura básica da indústria de private equity nos

Estados Unidos. São apresentadas as peculiaridades das empresas brasileiras.

Capítulo 4 - A INDÚSTRIA DE PRIVA TE EQUITYNO BRASIL

No capítulo 4 são relatados o histórico e o desenvolvimento recente da

indústria de private equity no Brasil e é apresentada estrutura da indústria local com

suas peculiaridades.

Capítulo 5 - O CICLO DE INVESTIMENTO EM PRIVA TE EQUITY

Neste capítulo são descritas as etapas do investimento em private equity,

desde a captação dos recursos até a saída dos investimentos.

Capítulo 6 - EMBASAMENTO TEÓRICO

No capítulo 6 são desenvolvidos os modelos teóricos que embasam os

pressupostos desta dissertação.

Capítulo 7 !"O MODELO DE GOVERNANÇA

Neste capítulo é apresentado o modelo de governança que predomina na

indústria de private equity.

Capítulo 8 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A empresa que foi unidade de análise do estudo de caso é apresentada, a

negociação com o fundo antes do investimento e as mudanças ocorridas após a sua

entrada são discutidas.
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Capítulo 9 - CONCLUSÕES

Neste capítulo as principais constatações do estudo são resumidas, são

listadas as suas limitações e são sugeridos temas para futuras pesquisas.

O restante do documento contém anexos e a bibliografia utilizada para o

desenvolvimento do trabalho de pesquisa.
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1. INTRODUÇÃO

A indústria de private equity desenvolveu procedimentos operacionais e

práticas contratuais adaptadas a um ambiente de muita incerteza, no qual impera um

alto grau de assimetria informacional entre o agente e o rinci al. Esse fato levou os--=--
seus participantes a desenvolverem mecanismos de controle e monitoramento dos

estudo dos contratos firmados entre os investidores e os fundos e entre os.fundos e as

em resas gue recebem os seus investimentos, Qode levar a um.maior conhecimento

~~==~~~~~ === '~""'_Lu"..,.,e__garª~e forma satisfatória os interesses do

principal.

A escolha pela indústria de participações privadas está calcada no fato desta

ter se desenvolvido enormemente nas últimas décadas, especialmente nos Estados

Unidos', mas também na Europa. O seu desenvolvimento mais recente deu-se nos

países emergentes, tanto da Ásia quanto da América Latina. BARRY et al. (1990)

afirmam que próximo de um terço das aberturas de capital realizadas nos Estados

Unidos, nos últimos anos, foram de empresas que receberam investimentos de capital

de risco. Exemplos notórios de empresas que receberam esse tipo de capital não

faltam, como as conhecidas Compaq, Intel, Microsoft, Genentech, Netscape, Staples

e Starbucks.

ZYSMAN (1983) e MOWERY (1992), ao analisarem a estrutura dos sistemas

financeiros de diversos países, procuraram demonstrar de que forma as

especificidades de cada país, no que tange ao seu padrão de financiamento, foram um

ingrediente fundamental no modelo de desenvolvimento industrial adotado. Por este

'o patrimônio dos fundos de private equity nos EUA passou de 4,7 bilhões de dólares em 1980 para
algo em tomo de 100 bilhões de dólares em 1994 (FENN, UANG e PROWSE ,1995)
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motivo, será analisada inicialmente a experiência dos Estados Unidos, país que

desenvolveu um sistema peculiar de financiamento às empresas através do capital de

risco (apud GORGULHO, 1996).

No Brasil, a atividade ainda está começando, embora o volume de recursos

sob administração dos fundos de private equity tenha aumentado consideravelmente

desde da realização dos primeiros negócios em meados dos anos 902
. °

financiamento via private equity deverá crescer muito no Brasil nos próximos anos já

que as formas de financiamento tradicionalmente oferecidas às empresas, com

grande exigência de garantias e altas taxas de juros, não atendem a maioria delas,

sobretudo as pequenas e médias com foco em inovação.

Algumas razões podem ser pontuadas para explicar o fenômeno da indústria

de private equity:

Sob a ótica das empresas que recebem investimentos - empresas em estágio

inicial normalmente necessitam de um sócio capitalista que financie o

processo de lançamento do produto, gastos com propaganda, etc. e que,

portanto, tenha um horizonte de retomo mais dilatado. Financiamentos

bancários não possuem esta característica, além de ser comum a exigência de

garantias, o que faz com eles não sejam a forma mais adequada de

financiamento para esse tipo de empresa. Os fundos de private equity

prestam-se a esse papel, cobrindo uma lacuna que era antes ocupada por

iniciativas públicas;

Do ponto de vista do investidor - a organização da indústría de private equity

em limited partnerships, ou seja, fundos administrados por profissionais aptos

a realizar uma boa análise das oportunidades de investimentos, garantindo,

assim, retornos superiores e mais constantes (por conta de uma redução no

risco da carteira de investimentos), levou ao incremento do volume de
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recursos alocados a este mercado. Da mesma forma, a aplicação dos

mecanismos de controle e monitoramento desenvolvidos tanto pelos

administradores de fundos quanto pelos investidores vêm apresentando um

resultado bastante satisfatório, ou seja, têm sido capaz de promover uma

redução do custo de agência nessa indústria.

Somando-se a esses dois fatores, está a questão do custo do capital para as

empresas via private equity comparado ao custo do capital via financiamento

bancário. O custo do primeiro é teoricamente superior ao segundo, entretanto, como
-t

o fundo de private equity passa a ser sócio da empresa, a sua contribuição para o

sucesso da mesma é muito grande, além de não serem exigidos pagamentos de juros'.

Os fundos costumam manter áreas de assessoria especializadas nos segmentos das

empresas nas quais investem. Com isso, indicam e, muitas vezes, contratam os

melhores profissionais do mercado para colocar em prática o business plan'

aprovado, melhorando as relações comerciais das empresas e ampliando seus

mercados, entre outras contribuições.

A análise das mudanças ocorridas na empresa após a entrada do fundo é de

grande importância, visto que as empresas que recebem investimentos de fundos de

venture capital possuem taxas de sucesso mais elevadas do que a média das

empresas em geral (GORGULHO, 1996). Dessa forma, justifica-se a importância de

se detectar que papel é assumido pelo fundo e quais são as circunstâncias da sua

entrada na empresa que acabam por promover uma série de mudanças no período

posterior ao investimento.

2 Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR) apontou que, no
ano2000, $3,8 bilhões de dólares estavam sob administração dos fundos de private equity e venture
capital que atuam no Brasil.
3 Osfundos de private equity recebem somente pagamentos de dividendos.
4 Business Plan é o Plano de Negócios apresentado pela empresa que busca investimento ao fundo de
private equity.
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1.1 Objetivo

Esta dissertação tem por objetivo descrever as relações de govemança que se

estabelecem entre os fundos de private equity e os seus investidores e entre os fundos

de private equity e as empresas que recebem os seus investimentos. Um objetivo

secundário do presente trabalho é descrever os impactos na dinâmica organizacional

causados pela entrada de um fundo de private equity na estrutura societária e de

poder de uma empresa que recebeu os seus investimentos.

Para atingir o primeiro objetivo, combinou-se a revisão bibliográfica sobre o

tema proposto a uma pesquisa de campo. A pesquisa constituiu-se de entrevistas com

quatro administradores de fundos de private equity que atuam no Brasil e com um

escritório de advocacia especializado em operações de private equity. Em relação ao

segundo objetivo, foi entrevistado o administrador de uma empresa que recebeu

investimentos de um fundo de priva te equity, sobre a qual foi escrito um estudo de

caso.

1.2 Definição dos Conceitos-Chave

Uma das maiores dificuldades no que tange aos conceitos-chave que

envolvem a presente dissertação, é encontrar, tanto na literatura quanto no próprio

mercado, um consenso sobre a definição de cada termo nela envolvido. Existem

várias conotações tanto para o termo private equity quanto para o termo venture

capital.

Alguns autores referem-se a venture capital como os investimentos realizados

por investidores profissionais (fundos de venture capital) em empresas de alto risco,

com um alto potencial de crescimento e retomo (freqüentemente, empresas de

tecnologia) que necessitam de capital para financiar o desenvolvimento de seu

produto; ou seja, empresas embrionárias ou em fase inicial (seed investment e start

ups) (BLACK e Gll-SON, 1998; BARRY et al., 1990; GOMPERS e LERNER,
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1999; GORGULHO, 1996). Entretanto, SAHLMAN (1990) define venture capital

como um determinado patrimônio administrado por profissionais que investem na

aquisição de participação acionária de empresas privadas nos seus diversos estágios

de desenvolvimento. No Brasil, a tradução comumente encontrada para o termo

venture capital é capital de risco.

o termo private equity por sua vez, é utilizado para se referir aos

investimentos realizados em empresas maduras, já estabelecidas e que necessitam de

uma injeção de capital para viabilizar um projeto, lançar um novo produto, ampliar o

mercado em que atuam; ou ainda, empresas que passam por um processo de

reestruturação, mais especificamente, um processo sucessório ou uma reestruturação

acionária. Segundo FENN, LIANG e PROWSE (1995) o mercado de private equity é

uma importante fonte de fundos para empresas que estão começando (start-ups),

pequenas e médias empresas, e empresas que passam por uma reestruturação. Esta

definição amplia bastante a abrangência do termo private equity, trazendo-a mais

próxima da definição de indústria de participações privadas (BEZERRA, 1999), um

conceito mais amplo que inclui tanto o mercado de private equity quanto de venture

capital.

No presente trabalho, o termo private equity será utilizado segundo a

definição de FENN, LIANG e PROWSE (1995), designando toda a indústria de

participações privadas. O termo venture capital, por sua vez, será utilizado para se

referir a uma parte desta indústria, ou seja, àqueles fundos que investem

exclusivamente em empresas de alto risco, com um alto potencial de crescimento e

retorno e que necessitam de capital para financiar o início das suas operações.

Private Equity : Private Equity é uma indústria que se caracteriza pelo

investimento a longo prazo em empresas com potencial de crescimento que estejam

em qualquer um dos estágios do ciclo de vida das organizações. Esse investimento é

feito através da aquisição de uma parcela, normalmente minoritária, do patrimônio

destas empresas. Utiliza-se como instrumento dessa participação, valores mobiliários
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(ações, debêntures conversíveis, bônus de subscrição, etc). Esses investimentos são

ilíquidos e a remuneração dos investidores dá-se, basicamente, via ganhos de capital.

Os investimentos em private equity podem ser feitos diretamente. Entretanto, na

maioria dos casos são realizados através de limited partnerships, ou seja, através de

fundos de investimento em participações privadas. Esses fundos captam recursos

junto a investidores interessados nesse mercado, aplicando-os em empresas que

foram aprovadas num criterioso processo de seleção. Elaborados acordos de

acionistas garantem aos fundos um papel ativo no controle e na orientação

estratégica dessas empresas.

Venture capital: VentureCapital é um segmento, dentro da indústria de Private

Equity, especializado no financiamento de empresas com um alto potencial de

crescimento e retomo, em geral, atuantes nos segmentos de alta tecnologia, que se

encontram em fase embrionária, ou ainda, inicial e que, portanto, possuem um alto

grau de risco frente à incerteza do seu futuro.
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2. METODOLOGIA

Esta dissertação tem um caráter exploratório e descritivo, sem ter a pretensão

de testar hipóteses. Os objetivos deste trabalho são descrever as relações de

governança que se estabelecem entre os fundos de private equity e os seus

investidores e entre os fundos de private equity e as empresas, no Brasil, e ainda,

analisar quais são os impactos, na dinâmica organizacional, causados pela entrada do

fundo de private equity nas estruturas societária e de poder das empresas. Para tanto,

o estudo foi realizado em duas fases. Na primeira fase, foi realizada uma ampla

revisão bibliográfica sobre o tema. Na segunda parte do estudo, foi realizada uma

pesquisa de campo junto a participantes da indústria de private equity no Brasil -

administradores de fundos e administradores de empresas que receberam

investimentos - de forma a se determinar as semelhanças e as diferenças entre as

indústrias local e norte-americana.

Desta forma, o presente trabalho envolveu dois tipos de pesquisa: a

exploratória e a descritiva. Na pesquisa exploratória enquadram-se a revisão

bibliográfica e uma pesquisa de campo realizada junto a administradores de fundos

de private equity que atuam no Brasil. O principal objetivo da revisão bibliográfica

foi o de aumentar o conhecimento sobre o tema proposto, além de determinar se a

realidade da indústria de private equity norte-americana reproduz-se no Brasil. Com

a pesquisa de campo, a proposta era a de detectar-se qual é o modelo de governança

que se estabeleceu nessa indústria, no Brasil, mais uma vez, tentando-se verificar se a

realidade norte-americana reproduz-se localmente.
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Na pesquisa descritiva utilizou-se, como ferramenta metodológica, o~studo

de caso. Foi feito um estudo dos impactos causados, pela entrada do fundo de private

equity como sócio da empresa A5
, na sua dinâmica organizacional.

2.1 Revisão Bibliográfica

A indústria de private equity brasileira sofre uma grande influência da

indústria norte-americana, por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque os

primeiros fundos atuantes no país estavam ligados a fundos, bancos ou captavam

recursos nos Estados Unidos. Segundo, porque a indústria de participações privadas

tem sua origem naquele país e, por fim, porque a indústria norte-americana é a maior

do mundo em termos de volume de negócios, além de ser parâmetro para as

operações realizadas em outros continentes em termos, por exemplo, de boas práticas

de governança corporativa.

Em relação aos estudos acadêmicos realizados sobre a indústria de private

equity, até mesmo nos Estados Unidos a disponibilidade de informações é limitada.

LERNER (1998/ conclui que a escassez de informações sobre a indústria de private

equity está ligada à própria natureza da indústria. Por tratar-se de uma indústria de

participações privadas, as informações também acabam por ser de cunho privado. As

empresas são geralmente de capital fechado e os fundos, por estarem constituídos sob

a forma de limited partnerships, estão isentos de declarar publicamente informações

relevantes. Além disso, ainda segundo LERNER (op. cit.), as limited partnerships são

extremamente relutantes em divulgar informações sobre os seus sucessos, quanto

mais sobre os seus fracassos.
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Foram identificados dois estudos importantes sobre a indústria de private

equity americana: o estudo de SAIll.,MAN (1990) - The structure and govemance of

venture-capital organizations - que abrange principalmente a forma como a indústria

se organiza, descrevendo o formato organizacional das limited partnerships, assim

como as relações de governança que se estabelecem entre os investidores e os fundos

e entre os fundos e as empresas. E o estudo de FENN, LIANG e PROWSE (1995) -

The economics of the private equity market - que foi patrocinado pelo Board of

Govemors do Federal Reserve System. Este estudo é o mais abrangente de todos e

trata especificamente da indústria de private equity. O estudo começa com um

panorama histórico sobre a indústria nos Estados Unidos, passa pela descrição do

papel de cada um dos players no mercado de participações privadas e das suas

relações (incluindo-se aí os mecanismos de governança), finalizando com uma

descrição dos fatores determinantes dos retornos dos investimentos em private

equity. É um estudo muito completo do ponto de vista de dados e informações sobre

o tema.

Especificamente sobre o modelo de governança corporativa adotado pela

indústria de private equity, destacam-se os trabalhos de Paul Gompers e Joshua

Lerner. O artigo intitulado The use of covenants: an empirical analysis of venture

partnership agreement (GOMPERS e LERNER, 1996) traz um estudo abrangente

sobre o uso de cláusulas contratuais como uma forma de se equilibrar a oferta e a

demanda por fundos de venture capital eprivate equity.

Um estudo mars recente, específico do mercado de private equity, foi

realizado por David Toll e a sua equipe, publicado pela Asset Alternatives Inc., uma

consultoria norte-americana na área de private equity. O estudo, "Private Equity

Partnership Terms and Conditions" (TOLL et aI., 1999), tem um capítulo dedicado

exclusivamente à govemança corporativa dos fundos de private equity, dando uma

ênfase especial ao tópico remuneração dos administradores, visto que este é um

tema que tem levantado alguma polêmica nos Estados Unidos nos últimos anos.
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Na literatura brasileira, foi utilizado o texto de BEZERRA (1999f como um

referencial para a indústria brasileira de participações privadas, uma vez que trata da

caracterização do mercado de private equity nacional, nos moldes do estudo de

FENN, LIANG e PROWSE para os Estados Unidos. Em relação aos fatores

condicionantes para o desenvolvimento da atividade de capital de risco no Brasil, foi

utilizado o trabalho de LINTZ (2000)8, no qual é feito um levantamento completo

sobre tema junto a participantes da indústria no Brasil.

Outras fontes de informação utilizadas foram: periódicos, brochuras dos

fundos e materiais de congressos da área. Em referência ao mercado local, o

periódico mais completo, e também o mais consultado, foi o Latin America Private

Equity Analyst, além dos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico que se

destacam pela cobertura da atuação dos fundos brasileiros e do desenvolvimento

recente do mercado local, com ênfase às decisões políticas e econômicas que afetam

a indústria brasileira de private equity. Foi utilizado, ainda, o informativo bimensal

publicado pelo fundo Stratus - ''Brasil Venture News" que contém informações

sobre as operações realizadas no período, o nome dos fundos mais atuantes, o porte e

a quantidade de operações realizadas, a movimentação dos administradores entre os

fundos, os novos fundos atuantes no mercado, entre outras informações relevantes

sobre o mercado de private equity nacional.

2.2 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo, realizada junto a administradores de fundos de private

equity que atuam no Brasil, foi desenvolvida sob a forma de uma pesquisa qualitativa

7 BEZERRA, Júlio CA. Introdução à indústria de private equity no Brasil. São Paulo: Dissertação de
Mestrado, EAESP-FGV, 1999.
8 LINTZ, Alexandre C. "Uma análise dos fatores condicionantes da atividade de capital de risco
(venture capital) no Brasil". Dissertação de AI/estrado, São Paulo: FEA-USP, 2000.
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exploratória. A justificativa para a utilização da pesquisa qualitativa, no sentido de

atingir-se os objetivos desta dissertação, encontra-se na afirmação de que, através dos

estudos qualitativos

~J r{\}

"umfenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e
do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para
tanto, opesquisador vai a campo buscando 'captar' ofenômeno em estudo a
partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os
pontos de vista relevantes...para que se entenda a dinâmica do fenômeno."
(GODOY, 1995).

/0 AAKER, DAY e KUMAR (1995) defendem a idéia de que uma pesquisa

exploratória deve ser realizada utilizando-se um método flexível, e não rígido, para a

sua aplicação. Pois, o pesquisador que adota um enfoque exploratório e descritivo

deverá estar aberto às suas descobertas [(GODOY, 1995)]. Sendo assim, o

pesquisador deve iniciar o trabalho de pesquisa sem pré-conceitos ou concepções

sobre qual será o seu resultado.

A orientação seguida no trabalho de campo foi de observação, entrevistas e

questionário. Do ponto de vista metodológico, a entrevista é vista como uma

estratégia fundamental, ela é a melhor maneira de captar a realidade, pois possibilita

ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo pela visão dos

pesquisados. Desta forma, a técnica utilizada nessaetapa do estudo foi a de entrevista

não estruturada ou entrevista em profundidade. Nesse tipo de entrevista, as respostas

às perguntas não são feitas por meio de diversas alternativas pré-formuladas, pois,

visam obter do entrevistado o que ele considera serem os aspectos mais relevantes de

determinado problema, ou seja, as suas descrições da situação em estudo. A

entrevista não estruturada tem por objetivo saber o quê, como e por quê algo ocorre,

em lugar de determinar a freqüência de certas ocorrências RICHARDSON (1999). A

utilização dessa técnica está calcada nas colocações de MAISONNNEUVE e

MARGOT-DUCLOT (1964) apud RICHARDSON (1999) sobre os objetivos desse

tipo de entrevista, a saber:
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1. obter informações do entrevistado sobre o que ele conhece ou sobre o

seu comportamento.

2. conhecer a opinião do entrevistado, explorara suas atividades e

motivações.

3. mudar opiniões ou atitudes, modificar comportamentos.

Considerando-se estes objetivos, distinguem-se três tipos de entrevistas

baseadas nos seguintes critérios:

1. o grau de liberdade permitida pela técnica em relação à formulação e

respostas às perguntas.

2. o nível de aprofundamento que se deseja nas informações obtidas.

Sendo os tipos de entrevista:

Entrevista dirigida - desenvolve-se a partir de precisas, pré-formuladas e

com uma ordem pré-estabelecida. O entrevistador dirige o processo evitando

qualquer "desvio" do entrevistado. Esta técnica permite uma maior liberdade

do que o questionário embora restrinja a iniciativa do entrevistado.

Entrevista guiada - é utilizado um "guia" de temas a ser explorado durante a

entrevista. As perguntas não estão pré-formuladas, são feitas durante o

processo e a ordem dos temas também não interessa. Permite uma maior

liberdade ao entrevistado.

Entrevista não diretiva - permite ao entrevistado desenvolver suas opiniões e

informações da maneira que melhor lhe convier. O papel do entrevistador

restringe-se ao de orientação e estimulação do entrevistado.

O tipo utilizado no presente trabalho foi o de entrevistas dirigidas, uma vez

que foi utilizado um questionário com perguntas abertas para as quais o entrevistador

gostaria de conhecer a opinião ou obter informações do entrevistado. Nesta etapa do

trabalho, foram entrevistados três administradores de fundos de private equity que
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atuam no mercado brasileiro. Dois deles já haviam atuado em mais de um fundo

durante a sua vida profissional, enquanto o outro optou pela administração de

recursos de terceiros após um longo período como executivo de empresas. Foi

entrevistado, ainda, um advogado com experiência no assessoramento de fundos de

private equity. A amostragem foi feita de maneira não-probabilística, sendo,

portanto, utilizada a amostragem intencional, o que foi determinado em função das

seguintes restrições:

a disponibilidade dos administradores de fundos para as entrevistas -

os administradores de alguns fundos contatados não mostraram

interesse em serem entrevistados.

localização geográfica - como as entrevistas deveriam ser realizadas

pessoalmente, foram contatados apenas fundos localizados na cidade

de São Paulo.

o anexo 1 traz a lista dos administradores de fundos entrevistados e o anexo 2

o questionário utilizado.

É importante ressaltar que o objetivo nessa fase do trabalho era o de detectar-

se qual é o modelo de govemança predominante na relação entre os investidores e o

fundo e entre o fundo e as empresas. Para se analisar os impactos na dinâmica

organizacional causados pela entrada do fundo na empresa, foi-se a campo para

entrevistar uma empresa que recebeu investimentos de um fundos de private equity.

Dessa entrevista, foi feito um estudo de caso, como descrito a seguir.
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2.3 Estudo de Caso

o estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa que se caracteriza pelo

estudo aprofundado de uma unidade social, no caso, uma empresa que recebeu

investimentos de um fundo de private equity. Segundo YIN (1994):

"O estudo de caso é umaforma de sefazer pesquisa empírica que investiga
fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações
em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
estabelecidas, onde se utilizam múltiplas fontes de evidência." (apud
GODOY, 1995)

Para aprofundar a descrição de determinado fenômeno, o pesquisador pode

optar pelo estudo de uma situação típica ou de uma situação não-usual (casos

excepcionais). O objetivo do presente trabalho, pressupõe-se, é o de realizar o estudo

de uma situação típica. São vários os relatos, na literatura existente" sobre a indústria

de private equity, dos impactos, na dinâmica organizacional das empresas, causados

pela entrada de um fundo de private equity na sua estrutura de propriedade. Ao se

adotar o estudo de caso como ferramenta metodológica, a idéia é a de se constatar

que o papel dos fundos de private equity que atuam no Brasil assemelha-se àquele

apresentado na realidade norte-americana, ou seja, que a entrada do fundo causa

mudanças nas empresas. Essa idéia encontrou respaldo no depoimento dos

administradores dos fundos entrevistados, cujos relatos ratificam a hipótese de que

há uma mudança nas empresas após a entrada do fundo. Essa mudança, chamada

para o escopo desta dissertação, genericamente, de mudança na dinâmica

organizacional, pode ser, segundo HUBER et aI. (1995), estratégica, organizacional,

estrutural ou de performance, podendo ocorrer mudanças em mais de uma esfera ao

mesmo tempo 10.

9 No que se refere à literatura norte-americana. No Brasil, a autora desconhece qualquer trabalho
científico neste sentido.
/O Este tópico será discutido em profundidade no capítulo 8.
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A unidade de análise que foi objeto de estude de caso é uma empresa que foi

escolhida de forma intencional e por conveniência, pois é uma empresa que recebeu

investimentos de um dos administradores entrevistados e que, portanto, foi indicada

por ele.

2.3.1 Objetivo do Estudo de Caso

Pretende-se, ao se realizar o estudo de caso de uma empresa que recebeu

investimentos de um fundo de private equity, detectar se houve ou não uma mudança

na dinâmica organizacional desta empresa. Sendo assim, o estudo realizado tem um

caráter exploratório sem ter a preocupação de testar hipóteses ou a pretensão de

realizar generalizações teóricas. O objetivo proposto é, apenas, o de verificar se este

caso específico ratifica ou destoa do referencial teórico existente.
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3. A INDÚSTRIA DE PRIVA TE EQUITYNOS

ESTADOS UNID S

3.1 Histórico da Indústria de Private Equity

A história da indústria se private equity tem seu início nos Estados Unidos,

sendo que, mais tarde, com a globalização dos mercados financeiros, houve uma

internacionalização desse tipo de financiamento. Antes da transformação do private

equity numa indústria propriamente dita, organizada através de limited partnerships,

este tipo de investimento era feito por indivíduos muito ricos que investiam

sobretudo em empresas pequenas e médias, os chamados angel capitalists. Neste

capítulo serão descritos a formação, a estrutura e os participantes da indústria nos

Estados Unidos. E, no próximo capítulo, será discutido o desenvolvimento da

indústria de private equity no Brasil.

3.1.1 A formação da indústria

A indústria de private equity teve início nos Estados Unidos na década de 40,

surgindo de uma preocupação com as baixas taxas de formação de novos negócios,

dentro de um contexto de indisponibilidade de financiamentos de longo prazo para

novos empreendedores. A transferência de uma grande parcela da riqueza das mãos

de indivíduos muito ricos, tradicionalmente capitalistas de risco (venture capitalists),

para as mãos das instituições financeiras, estava se traduzindo numa forte escassez de

financiamentos para as empresas em formação [(GORGULHO, 1996)]. Dessa forma,

o objetivo era desenvolver-se um modelo de instituição privada que atraísse

investidores institucionais, muito relutantes em investir diretamente. Foi, então, em

1946, que surgiu a primeira instituição moderna de capital de risco, a American
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Research and Development (ARD), uma companhia aberta que tinha por finalidade

captar recursos principalmente entre os investidores institucionais (FENN, LIANG e

PROWSE, 1995)11.

Entre os objetivos da ARD estavam a necessidade de se ampliar a oferta de

financiamento às pequenas e médias empresas, além de se criar uma instituição que

pudesse fornecer não somente capital, mas também, expertise gerencial a estas

empresas. Esse objetivo ancorava-se no pressuposto de que capacidade gerencial e

experiência no negócio eram pontos críticos para o sucesso do empreendimento.

Embora a idéia básica por trás da criação da ARD fosse a de se captar recursos entre

os investidores institucionais, tradicionalmente investidores que não possuíam

experiência em análise de investimentos e que, portanto, preferiam não atuar no

mercado de private equity, a ARD não conseguiu atrai-los como planejado no início.

A sua captação de recursos ficou bem abaixo do esperado nos primeiros anos e, após

este período, as suas ações só conseguiam ser vendidas com um desconto de 20%.

No esteio da ARD, foram criadas várias companhias privadas de investimento

em capital de risco cujo objetivo era o de administrar o patrimônio de famílias ricas.

Porém, foi com a publicação, em 1958, do Small Business Investment Act, que criava

as Companhias de Investimento em Pequenos Negócios (SBIC) que se iniciou

realmente a indústria de private equity nos Estados Unidos. As SBIC's eram

companhias privadas que obtinham licença para operar da Small Business

Administration (SBA). Elas podiam captar seus recursos no mercado, ou ainda, obter

financiamentos junto à SBA, além de serem passíveis de alguns beneficios fiscais.

Em contrapartida, estavam sujeitas a algumas limitações, entre elas, restrições em

relação ao tamanho das empresas nas quais investiam e quanto a assumir o controle

das mesmas.

11 Esta descrição do histórico da indústria de private equity americana é uma adaptação de Fenn,
Liang e Prowse (1995) que, por sua vez, está baseado no trabalho de Patrick Li/es (LILES, P. R.
Sustaining the venture capitalfirm. Mimeo, Harvard University Management Analysis Center, 1977).
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Durante os CInCO anos subseqüentes à publicação do Small Business

Investment Act, 692 SBIC's foram registradas na SBA, tendo sob sua administração

um patrimônio de 464 milhões de dólares. Contudo, a iniciativa não foi bem

sucedida. Em 1977, apenas 276 SBIC's haviam sobrevivido. Entre as causas do

fracasso do programa, podem ser apontados os seguintes fatores:

o fato de algumas SBIC' s terem obtido empréstimos junto à SBA levou-as,

por terem que arcar com os pagamentos de juros, a "repassar" estes recursos, também

através de empréstimos, para pequenas empresas que tivessem um fluxo de caixa

positivo; desviando-se completamente da natureza de uma operação de private

equity;

As SBIC's atraíram, majoritariamente, investidores individuais e não

investidores institucionais como o planejado. Entretanto, investidores individuais têm

por característica uma maior aversão ao risco - o que se explica pelo fato de uma

grande parcela de seu patrimônio pessoal estar em jogo - o que levou a uma queda

nos preços das ações das SBIC's durante a década de 60;

Finalmente, o que realmente parece ter sido fundamental como fator do

insucesso do programa, foi o fato de que as SBIC's não atraíram para si grandes

talentos como administradores.

Contudo, algumas SBIC's foram casos de sucesso, sobretudo as vinte e três

SBIC's subsidiárias de bancos que estavam entre as maiores SBIC's em operação

durante os anos 60. Estas companhias foram montadas pelos bancos para que a sua

holding pudesse realizar investimentos em empresas (equity investment), o que não

era permitido aos bancos nos Estados Unidos. Como estas SBIC's não estavam

alavancadas porque não haviam optado pelo empréstimo da SBA, elas puderam

realizar operações puras de private equity. Estas companhias estavam entre as mais

sólidas e bem administradas SBIC's dos Estados Unidos, uma vez que os seus

administradores haviam passado por um treinamento, tomando-se capitalistas de

risco que, mais tarde, fundaram seus próprios fundos de private equity.
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Durante os anos 70, a crise econômica que se abateu sobre os Estados Unidos

fez com que o mercado de abertura de capital via oferta pública inicial (IPO's)

praticamente desaparecesse. Como esta é a principal forma de saída de um

investimento em participação privada, a indústria de private equity foi duramente

afetada. Os fundos ficaram muito relutantes em financiar novos empreendimentos,

pois, além dos riscos tradicionalmente associados a esse tipo de negócio, durante este

período houve uma escassez de empreendedores qualificados para administrar uma

empresa em fase inicial. Associado a estas questões está o fato de que, com a crise,

foi preciso destinar mais capital, tempo e assessoria para os investimentos que já

compunham a sua carteira, o que deixava poucos recursos, tanto financeiros quanto

humanos, disponíveis para os novos investimentos.

Em conseqüência disto, houve pouco financiamento para star-ups durante a

década de 70. Entretanto, como as empresas que receberam investimentos foram

aquelas que apresentavam uma perspectiva de grande crescimento, tendo passado por

rígidos critérios de seleção para serem aceitas pelos fundos e, porque estas empresas

foram acompanhadas muito de perto por experientes capitalistas de risco, o retomo

auferido nesses negócios ficou muito acima da média do setor, havendo relatos de

casos com retornos extraordinários,

A média anual dos retornos auferidos pelos fundos de venture capital na

segunda metade dos anos 70 foi de 20%, resultado dos investimentos realizados em

empresas como Apple Computers, Genentech, Intel, Federal Express, Qume

Corporation, entre outros. Esses resultados atraíram a atenção dos investidores

institucionais, sobretudo dos fundos de pensão, que haviam amargado alguns

prejuízos com as bolsas de valores nos anos 70. A entrada destes investidores,

notadamente conhecidos pelos volumes de recursos que movimentam, promoveu o

crescimento acelerado da indústria de private equity dos anos 80, além do fato de que

os atuais investidores reinvestiram os lucros auferidos nas operações no próprio

fundo.
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Durante os anos 80, a indústria de private equity propriamente dita começou a

se desenvolver com mais ênfase. Os fundos começaram a captar mais recursos para

investimentos em empresas maduras, uma vez que os retornos neste tipo de

investimento são superiores àqueles de venture capital, ou seja, em empresas recém

criadas (start-ups), além de apresentarem um risco consideravelmente menor. Como

ilustração, pode-se citar o volume de 127 bilhões de dólares investido na indústria de

private equity no periodo de 1980-1994 nos Estados Unidos.

3.2 A Estrutura e os Participantes da Indústria de

Private Equity

A indústria de private equity é composta por três players principais e alguns

de importância secundária (figura 1). Os principais players são: os investidores, os

intermediários - os fundos de private equity - e, por fim, as empresas que procuram

por este tipo de financiamento.

Tradicionalmente, a indústria de private equity estrutura-se juridicamente

através de limited partnerships, ou seja, através dos fundos de private equity. Dentro

desta estrutura, os investidores são os limited partners e os administradores dos

fundos os general partners. Este tipo de organização possui características bastante

específicas que lhe conferem o status de uma limited partnership. O termo limited

refere-se à responsabilidade limitada dos investidores, os limited partners, uma vez

que cada um deles é responsável até o limite do capital que investiu. Esta

característica implica em outras, que serão destacadas em seguida.

Nas limited partnerships, os administradores do fundo agem como agentes ou

intermediários dos investidores, sendo que estes optam por investir nas empresas

através de um fundo em detrimento do investimento individual e direto. Esta opção

por parte do investidor encontra respaldo principalmente na teoria de carteiras, pois
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realizando o seu investimento através de um fundo de private equity a possibilidade

de diversificação'f é muitas vezes superior ao investimento individual.

A seguir serão descritos, mais detalhadamente, cada um dos participantes da

. dr . 13In ustna .

3.2.1 Os intermediários

o fundo de private equity assume a forma de uma limited partnership nos

Estados Unidos, organização que surge para intermediar o investimento direto, que

sempre foi a forma mais comum de investimento em participações privadas. O papel

do intermediário deve ser o de facilitador e maximizador da utilização dos recursos

existentes. No caso da indústria de private equity, não foi diferente, a limited

partnership tem um papel importante desde a prospecção de oportunidades de

negócio até o acompanhamento das empresas que recebem investimentos, pois

contam com a expertise dos melhores profissionais de cada segmento de mercado

onde atuam.

A limited partnership'Í possui um formato organizacional que lhe confere

alguns beneficios nos Estados Unidos, sobretudo de caráter fiscal e tributário. A

receita do fundo não está sujeita à tributação no âmbito corporativo, sendo que o

imposto incide sobre a receita dos sócios individualmente. Da mesma forma, não é

exigido que o fundo realize provisões sobre os resultados dos seus investimentos, o

ganho ou a perda só são reconhecidos quando de fato ocorrem, ou seja, quando o

12 Com a diversificação, ativos individuais com riscos específicos podem ser combinados de maneira a
fazer com que um conjunto de ativos, isto é, uma carteira, tenha quase sempre menos risco do que
qualquer um dos componentes isoladamente (Ross, Westerfiled e Jaffe, 1995).
13 Esta descrição dos participantes da indústria de private equity está baseada no trabalho de Fenn,
Liang e Prowse (1995) e de Sahlman (1990).
14 A descrição das características das limited partnerships está baseada no artigo SAHLlvfAN, W The
structure and govemance ofventure-capital organizations. Joumal 01Financiai Economics, 473-521,
1990.
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ativo é vendido. Entretanto, para que estes beneficios fiscais sejam elegíveis é

preciso que o fundo preencha as seguintes condições:

o fundo deve ter um período de vida pré-estabelecido em contrato,

d ' . 15com ata para o seu termmo.

Os fundos de private equity são fundos fechados - c/osed end funds -

. o que significa dizer que, uma vez que o investidor entrou no fundo, ele não poderá

resgatar suas cotas antes do término do investimento, ou seja, antes da venda da

participação acionária na empresa;

o processo de prospecção e originação de novos negócios envolve

uma boa parcela de "arte" por parte dos administradores do fundo na avaliação das

propostas que lhe são apresentadas, além, obviamente, de uma boa análise da

viabilidade financeira da empresa. Por esta razão, este é um dos principais atrativos

destes fundos, uma vez que o investidor individual não possui, na maioria das vezes,

o conhecimento do mercado e a rede de relacionamentos dos administradores

profissionais que gerem os fundos de private equity;

uma das características mais marcantes dos fundos de participações

privadas é a de manter sempre participações minoritárias nas empresas nas quais

investem. Pela própria natureza do fundo, um fundo fechado, não é de interesse dos

investidores permanecerem por um longo período de tempo nas empresas investidas,

desta forma, participações minoritárias podem ser negociadas de forma mais rápida.

Para garantir a preservação dos seus direitos enquanto minoritários, são firmados,

com as empresas, elaborados acordos de acionistas. Além disto, os gestores dos

fundos de participações privadas já formulam a estratégia de saída do investimento

antes mesmo de iniciá-lo;

15 Normalmente, é estabelecido um prazo de dez anos, com cláusulas que prevêem uma extensão da
vida do fundo por mais quatro anos, no máximo. Durante os cinco primeiros anos do fundo, o capital
que foi comprometido pelos sócios quando da constituição do fundo é investido. Daí em diante, os
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As limited partnerships não participam ativamente da administração

das empresas nas quais investem. O fundo dispõe de uma equipe de assessores que

presta um serviço de orientação para a empresa que recebe os seus investimentos. E,

como os fundos de private equity costumam se especializar em determinados

segmentos, isto lhes confere um considerável background em termos de

conhecimento sobre o mercado em que a empresa atua;

Os investidores (limited partners) não podem participar ativamente da

administração do fundo, atividade esta reservada aos administradores do fundo

(general partners), pois a sua responsabilidade é limitada ao montante de capital

investido por cada um deles.

Os administradores do fundo (general partners), por sua vez, possuem

responsabilidade ilimitada, desta forma, eles podem perder muito mais do que o

capital por eles investido e comprometido no fundo. Entretanto, o impacto da

responsabilidade ilimitada dos administradores é reduzido pelo fato do fundo de

private equity não contemplar a alavancagem. Sahlman (1990) detectou em sua

pesquisa que a participação dos general partners é, em 61% dos fundos que

compunham a amostra, de 1% do capital comprometido com o fundo e, estes

recursos foram, na maioria das vezes, integralizados na forma de uma nota

promissória e não em dinheiro.

Aos limited partners (investidores) não é reservado o direito de interferirem

diretamente na administração do fundo, porém, lhes é permitido votar em questões-

chave como, por exemplo, inclusão ou exclusão de cláusulas do contrato social,

dissolução da sociedade antes da data de término, aumento do prazo de vida do

fundo, demissão de qualquer um dos administradores do fundo e, avaliação da

carteira de ativos. Os contratos variam muito entre si, mas, normalmente, é exigido

que dois terços dos sócios esteja de acordo para aprovação de qualquer questão.

investimentos devem maturar gradativamente para que sejam todos liquidados até o fim da vida do
fundo.
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o general partner (administrador do fundo), por sua vez, exerce um papel

ativo no decorrer de todo o processo de investimento, desde os estágios de originação

e seleção de novas propostas até a decisão de qual mecanismo de saída será utilizado,

enquanto os limited partners têm seu papel limitado ao de fornecedor de capital. E,

justamente, por ter sua capacidade de participação ativa junto aos investimentos

realizados pelo fundo, limitada, os limited partners podem, e por vezes o fazem,

optar por incluir cláusulas de monitoramento e controle dos general partners nos

contratos de constituição dos fundos. Uma discussão aprofundada acerca do modelo

de governança dos fundos de priva te equity é apresentada no capítulo ...

3.2.2 Os investidores que fornecem capital para a indústria de

rivate equity

o número de investidores que se decidiram pelo mercado de private equity

aumentou consideravelmente após a década de 7. crescimento foi particularmente

maior entre os fundos de pensão e as fundações, que são os maiores investidores. Isto

se deve, basicamente, ao fato de que o perfil de investimento de fundos de pensão

contempla o longo prazo, pois estes fundos devem trabalhar com um horizonte de

trinta anos para a maturação de seus investimentos. Além disto, os investidores que

optam pelo investimento em participações privadas utilizando como intermediário

um fundo de private equity usufruem os beneficios da diversificação obtidos através

da formação de uma carteira de ativos, neste caso empresas. No investimento

individual, o poder da diversificação" fica reduzido, pois, através do fundo de

private equity, com o mesmo montante de capital, pode-se investir num número

muito maior de empresas. Outro fator importante a ser ressaltado é o de que, fundos

de pensão não possuem uma expertise em análise de investimentos e, muito menos

16 Os investimentos de private equity são, normalmente, realizados sob a forma de uma carteira de
investimentos composta por vários ativos, no caso, empresas; com isto, o risco total da carteira é
reduzido.
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no processo de geração de oportunidades de investimentos. Desta forma, a possui um

apel.o ~o fundo de private equity é muito grande para estes investidores.

Além dos fundos de pensão, vários investidores optam pelo mercado de

private equity, como se pode notar no gráfico 2.l. Nos Estados Unidos, a

participação dos fundos de pensão neste mercado pode chegar a 50% do capital

investido nas limited partnerships. Os demais investidores que nele operam nos

Estados Unidos são as fundações e os endowments, os bancos, as famílias ricas, as

companhias seguradoras e, por fim, os investidores individuais.

Gráfico 3.1 - Participação estimada de grupos de investidores

no mercado de private equity nos Estados Unidos no período de 1985

a 1992

fundos de pensão
corporativos

23%

seguros
17%

bancos de
investimento

4%

fundos de pensão
públicos

26%

Fonte: Adaptado de FENN, LIANG E PROWSE, 1995. The economics of the private equity
market." Board ofGovernors ofthe Federal Reserve System, Washington, no. 168, December, 1995.
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Tabela 3.1: Os maiores investidores em private equity nos

Estados Unidos

Fundos de Pensão Corporativos "Fundos Públicos de Pensão

AT&T
General Motors
General Electric
IBM
GTE
Ameritech
Bell Atlantic
NYNEX

New York State Common Retirement
Fund
Washington State Retirement System
CalPERS
CalSTERS
Wisconsin Investment Board
Oregon Public Employee Retirement
Fund
Michigan Retirement System
Minnesota Investment Board
Virginia Retirement System

Endowments Empresas ligadas a bancos

Harvard University
Yale University
Princeton University

Chemical Venture Capital
First Chicago Venture Capital
BankAmerica Venture Capital Group
J.P. Morgan Capital Corporation
Norwest Venture Capital

Fonte: The Private Equity Ana/yst

A maioria dos investidores investe neste mercado por razões estritamente

financeiras, ou seja, existe uma expectativa de se obter retornos ajustados pelo risco

muito superiores a outros investimentos, o que seria possível graças aos beneficios da

diversificação dos ativos, comum aos fundos de private equity. A seguir, são

descritos cada um dos investidores que operam neste mercado nos Estados Unidos.

Fundos de Pensão Corporativos

Os fundos de pensão corporativos são atraídos pelo mercado de private equity

pelas razões já expostas como usufruir os beneficios da diversificação e a

possibilidade de altos retornos ajustados pelo risco. Sendo assim, desde do início da

década de 80, quando começaram a operar no mercado de private equity, os fundos
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de pensão corporativos vêm sendo responsáveis por quase um quarto do capital

investido em private equity nos Estados Unidos.

A maioria dos fundos de pensão corporativos prefere investir utilizando-se da

intermediação de uma limited partnership. Entretanto, alguns se tomaram

investidores ativos, organizando uma equipe própria de consultores e analistas

experientes em avaliação e gestão de investimentos. Para os fundos de private equity,

quando um fundo de pensão corporativo opta por realizar os seus investimentos

através dele, este é um sinal para o mercado sobre a qualidade do fundo de private

equity escolhido, o que, invariavelmente atrai novos investidores.

Fundos Públicos de Pensão

Os fundos públicos de pensão são os maiores investidores do mercado de

private equity atualmente (vide gráfico 2.1). Em 1991, os ativos médios dos dez

maiores fundos públicos de pensão com investimentos em private equity somavam

32,3 bilhões de dólares, enquanto os ativos dos dez maiores fundos corporativos de

pensão com investimentos em private equity somavam apenas 2 ~,3 bilhões de

dólares. Isto demonstra o tamanho dos fundos públicos de pensão e o seu potencial

de investimento. Uma pesquisa do periódico Private Equity Analyst com os

cinqüenta e seis maiores fundos públicos de pensão americanos que investem em

private equity revelou que eles têm alocado aproximadamente 4,3% do seu total de

ativos para o mercado de private equity.

Os fundos públicos de pensão diferem um pouco dos fundos corporativos em

alguns aspectos, embora as razões que os levem a investir em private equity sejam

semelhantes, ou seja, estritamente financeiras: os beneficios da diversificação e as

altas taxas de retomo. Alguns sofrem pressões para investir em empresas das suas

regiões geográficas dado o caráter público destes fundos. Além disto, por estarem

sujeitos a apreciação do público são mais avessos ao risco e têm uma perspectiva de

investimento de prazo mais curto do que os fundos de pensão corporativos, pois
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temem a reação pública no caso de perdas nos investimentos realizados. Por conta

disso, estes fundos têm uma preferência explícita pelos investimentos em empresas

maduras (later-stage) em detrimento daqueles em empresas recém-iniciadas (start-

zps e early-stage) notadamente mais arriscadas.

Estes fundos não costumam realizar investimentos diretos como os fundos

corporativos, pois, por possuírem um orçamento bastante restrito, não têm condições

de montar boas equipes para realizar as análises de investimento. Desta forma, são

os maiores investidores das limited partnerships, optando quase sempre pelas

maiores, pois possuem uma restrição de investimento que não pode ultrapassar 10%

do capital do fundo de private equity no qual investem.

i Fundações

As fundações entraram no mercado de private equity em meados dos anos 90.

A maioria das fundações investe através das limited partnerships, entretanto, as

fundações de universidades preferem, algumas vezes, optar pelo investimento direto,

atividade que desenvolveram em associação com programas de pesquisa da própria

universidade.

As fundações respondiam por aproximadamente 12% do capital investido em

private equity nos Estados Unidos no período de 1985 a 1994 como pode ser

observado no gráfico 2.1. O montante investido por elas não é pequeno se comparado

aos fundos de pensão, entretanto, as fundações investem, em média, 5,3% do seu

patrimônio em operações de private equity.

Indivíduos e Famílias Ricas

Investidores tradicionais do mercado de private equity, os indivíduos e

famílias ricas perderam importância com a entrada dos fundos de pensão e das

fundações. Este grupo é composto pelas famílias ricas, que foram os primeiros
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investidores do mercado de private equity, conhecidos como angel capitalists; por

indivíduos abastados, o que compreende antigos CEO's e executivos contratados

pelos fundos de private equity como limited partners tanto pelo seu conhecimento na

gestão de negócios quanto pelo seu dinheiro; e, ainda, por clientes ricos dos bancos

comerciais e de investimento.

o que os atrai para este mercado, como os outros investidores, é a

possibilidade de altos retornos. Porém, este grupo está mais disposto a assumir riscos

do que fundos de pensão e fundações. Por esta razão, é comum investirem em

empresas que estão iniciando suas atividades (start-ups e early-stage).

Bancos de Investimento

~
Os bancos de investimento investem o mercado de private equity

participando dos investimentos realizados pelas suas próprias limited partnerships.

Durante a década de 80, quando se popularizou nos Estados Unidos a atividade

private equity, muitos bancos de investimento lançaram as suas limited partnerships

para financiar e prestar serviços às operações de takeover'í e Leverage Buyout

(LBOS's;t8, por exemplo. Atualmente, é muito comum que esses bancos financiem

empresas mais maduras e em fase de reestruturação visando a posterior venda de

outros produtos e serviços do banco, como a estruturação de operações de

underwriting (subscrição de ações quando da abertura de capital) ou de fusões e

aquisições. Com isso, o banco estaria utilizando-se de economias de escopo e, ainda

da sinergia que existe entre os seus negócios.

17 Takeover é um termo de uso amplo que se utiliza para designar-se fusões e aquisições (WESTON,
CHUNG e SIU, 1998)

18 Leveraged buyout é o termo utilizado para referir-se à compra de uma empresa por um pequeno
grupo de investidores, sendo que esta compra é realizada através da emissão de dívida.
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Corporações

As corporações são tradicionais players da indústria de private equity,

juntamente com os indivíduos e as famílias ricas. Desde a década de 60, as grandes

corporações investem no mercado de venture capital, muitas vezes através de

subsidiárias montadas especificamente para este fim. Atualmente, algumas

corporações ainda permanecem no mercado realizando investimentos diretos através

de suas próprias subsidiárias, sem utilizar-se das limitedpartnerships.

As corporações investem tipicamente em empresas no seu estágio inicial que

possuem algum produto inovador que se encaixa nos objetivos da corporação.

As corporações ligadas aos setores químico, farmacêutico, eletrônico, de

telecomunicações e de alta tecnologia são as que mais investem em venture capital

através das próprias subsidiárias, pois, é através da pesquisa científica que sairão as

inovações que garantirão a sua sobrevivência no mercado em que atuam.

3.2.3 As Empresas que Optam pelo Financiamento via Private

Equity

Private equity é uma das mais caras formas de financiamento para as

empresas. Portanto, as empresas que optam por ele o fazem porque não conseguiriam

obter nenhuma outra forma de financiamento para as suas operações que não esta.

São empresas que não conseguem levantar empréstimos bancários, cujos sócios não

têm condições de fazer aportes de capital, e que, tão pouco estão aptas a realizar a

abertura do seu capital em bolsa de valores. Muitas dessas empresas são muito
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arriscadas'" para que possam obter um empréstimo bancário. Para obter recursos de

um novo sócio, seria preciso que elas fossem submetidas a um rigoroso processo de

due diligence'", até porque normalmente existe pouca informação pública disponível

quando se trata de empresas fechadas.

A seguir serão descritos os tipos de empresas que se decidem por esta forma

de financiamento. Além de ressaltar as diferenças entre cada tipo de empresa, serão

levantadas e discutidas as razões que levam cada uma delas a optar pela indústria de

private equity.

Por fim, serão levantadas as peculiaridades das empresas brasileiras que se

decidem pela entrada do novo sócio, neste caso, um fundo de private equity.

Empresas em fase embrionária (seed investment)

Na maioria das vezes, este tipo de investimento não é feito numa empresa já

constituída, pois ele se caracteriza por um montante de capital que será investido no

projeto de um inventor ou na idéia de um empreendedor. O objetivo é testar se a

idéia merece mais atenção, pois, com o capital inicial serão realizadas pesquisas e

testes de mercado, será confeccionado um protótipo, será desenvolvido um

business plan, entre outras atividades inerentes ao início de um novo negócio.

Projetos de seed investment não estão restritos a novos produtos ou serviços,

abrangem também novos conceitos de negócios. Entretanto, poucos fundos destinam

recursos para esse tipo de investimento dado o seu alto grau de risco. Normalmente,

19 Entenda-se por risco neste contexto, o risco operacional, ou seja, o mercado onde a empresa atua,
o seu mix de produtos, os seus concorrentes, a sua participação de mercado, a qualidade do seu
management, a sua geração de caixa, etc.
20 Due diligence é uma das etapas do investimento de private equity. Após identificar-se a empresa
como um negócio onde o fundo teria interesse em investir, é iniciado um processo de verificação das
informações constantes do plano de negócio (business plan) apresentado ao fundo. São verificados a
contabilidade da empresa, a sua situação fiscal e o seu histórico legal. É feita uma análise do setor
onde ela atua, da sua linha de produtos, é mapeado o perfil dos seus executivos, são detectadas novas
possibilidades de negócio, entre outras medidas.
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os fundos só entram como sócios nesse tipo de empresa se o próprio empreendedor

comprometeu uma parte significativa do seu patrimônio pessoal no negócio.

Empresas na fase inicial de desenvolvimento (star-ups)

•

Os investimentos em star-ups destinam-se a empresas que não possuem mais

de um ano de vida. Normalmente, esse tipo de empresa precisa de recursos para

lançar seu novo produto, como por exemplo, despesas com estudos do potencial de

penetração de mercado, aceitação pelo público-alvo, montagem de uma equipe

gerencial, etc.

Os fundos de private equity classificam esses dois tipos de investimento -

seed e start-up - como investimentos em venture capital, dado o seu elevado risco.

Por conta disso, a expectativa de retorno desses investimentos é bastante superior a

de um investimento de private equity propriamente dito (em empresas mais

maduras), chegando ao patamar de 70% ao ano.

Empresas na fase de desenvolvimento recente (early stage)

Essas empresas já apresentam algum histórico de atividades o que validou a

viabilidade do seu produto ou negócio. Dessa forma, o risco é bastante reduzido e as

taxas de retorno exigidas pelos fundos também. Essas empresas já possuem um

processo industrial e de vendas em quantidades bastante razoáveis, o que reflete o

seu rápido crescimento. A necessidade de capital dessas empresas está associada à

expansão da sua capacidade tanto produtiva quanto de distribuição.

Os fundos de private equíty optam por este tipo de investimento pelo seu alto

potencial de retorno associado a um risco bastante inferior aos investimentos em seed

e start-ups. Por essa razão, os retornos são também inferiores, ficando entre 25% e

40% ao ano.
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Empresas em fase de expansão

Estas são empresas que já estão estabelecidas há muito tempo, ou seja, são

empresas maduras que necessitam de capital para expandir seus negócios, ou seja,

para realizar a compra de um maquinário novo ou para renovar o seu parque

industrial, ou ainda, para investir na compra de estoques e financiar seus recebíveis

(capital de giro).

Nos Estados Unidos, esse tipo de empresa tem acesso ao mercado de

financiamentos bancários, porém não no montante suficiente para atender às suas

necessidades de expansão.

Com o capital investido pelos fundos de private equity estas empresas podem,

como citado anteriormente, renovar seu parque industrial ou, até mesmo, adotar uma

estratégia de aquisição de empresas concorrentes, modalidade esta que vem

aumentando significativamente nos últimos anos.

Empresas em fase de reestruturação acionária

Nesse tipo de empresa, como no tipo anterior, estão empresas já maduras,

consolidadas no mercado em que atuam. Entretanto, neste caso a estrutura de capital

da empresa é familiar e o fundador deseja afastar-se do comando da companhia. Por

essa razão, a entrada do fundo como sócio se dá concomitantemente ao processo de

reestruturação acionária onde entram, além do fundo, um pool de herdeiros e os

novos administradores da empresa.

Outra possibilidade para este tipo de empresa, viabilizada com a entrada do

fundo, é preparar-se para um IP021
, ou até mesmo, para uma mudança estratégica

que vise a posterior venda da empresa.

21 IPO é a sigla, em inglês, para oferta pública inicial ou abertura de capital.
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Os retornos exigidos pelos fundos para esse tipo de empresa são os mesmos

daqueles exigidos das empresas em fase de expansão, ou seja, taxas anuais entre 15%

e 25% nos Estados Unidos e entre 25% e 35% no Brasil.

Empresas em dificuldades

Estas são empresas que não possuem mais capacidade, seja financeira ou

gerencial, para contornar os problemas que enfrenta e retomar o crescimento.

Entretanto, os fundos de private equity podem ver nessas empresas uma

oportunidade de investimento interessante, principalmente se o fundo possuir alguma

expertise no mercado em que a empresa atua. Nesses casos, o fundo entra como

sócio majoritário para que ele possa tomar todas as decisões necessárias e realizar um

processo de tumaround sem muito desgaste com os sócios e antigos proprietários. As

atitudes comuns neste tipo de caso são a mudança do time gerencial, um corte

substancial de custos e despesas para que a empresa restabeleça o seu equilíbrio

, financeiro e, por fim, uma mudança estratégica, muitas vezes, radical. A expectativa

de retomo para esse tipo de empresa fica na casa dos 30% a 35% nos Estados

Unidos.

3.3 Peculiaridades das Empresas Brasileiras

Tradicionalmente, os empresários brasileiros mantiveram a propriedade das

suas empresas, seja no seu próprio nome, seja no nome de pessoas muito ligadas a

ele, invariavelmente seus familiares. Isso se deve ao status social que a nossa cultura

atribui à propriedade, não necessariamente ao empreendedorismo. A abertura do

capital da empresa, seja para negociação em bolsa de yalores, seja para a entrada de

um novo sócio numa operação de private equity, por exemplo, sempre esteve fora de

questão. A comprovação dessa postura do empresariado brasileiro pode ser obtida

observando-se as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA),

o número de empresas das quais se pode negociar o controle acionário é mínimo.
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Esse fato fez, entre outras COIsas, com que o Brasil não experimentasse um

movimento de takeover e leveraged buyouts (LBO' s) como o que passaram os

Estados Unidos na década de 80.

Muitas são as criticas a estes movimentos, porém, lhes é dado o crédito de

promover um saneamento das empresas americanas nesse período, no que concerne à

busca por novas oportunidades de negócios e redução da folga organizacional ". A

busca por novas oportunidades de negócios foi impulsionada pelo excesso de

recursos que era mantido em caixa pelos administradores destas empresas, sem que

este caixa fosse distribuído aos acionistas, ou ainda, investido em ativos que tivessem

uma expectativa de retornos positivos. Com a ameaça de sofrer uma oferta de

compra hostil, os administradores de empresas com tais características passaram a

fazer eles mesmos o que os fundos de LBO faziam após a compra, como, por

exemplo, desfazer-se de unidades de negócios pouco rentáveis ou, até mesmo, com

rentabilidade negativa, concentrando esforços no core business da empresa.

Como no Brasil, controles acionários raramente são negociados em bolsa de

valores e o mercado de dívida é pouco desenvolvido, este movimento não ocorreu

por aqui. Somente com a abertura comercial a partir de 1990 e, com o aumento dos

fluxos de capitais internacionais para o país, começa a surgir um mercado de

participações privadas local. Alguns fundos se estabelecem e iniciam um trabalho de

conscientização do empresariado brasileiro sobre o assunto. Para o proprietário de

uma empresa familiar, a possibilidade da entrada de um novo sócio traz consigo a

oportunidade de aumentar a liquidez do seu patrimônio. Entretanto, no início, alguns

fundos não venderam bem o conceito do private equity, o que levou alguns

empresários a formar uma idéia equivocada desse tipo de financiamento, associando-

o a um contrato de dívida.

22 A folga organizacional normalmente aparece em empresas com grandes excedentes de caixa. Ela é
uma ameaça interna à apropriação de valor agregado, podendo ser definida como a extensão até a
qual o valor apropriado por uma organização fica abaixo da quantia potencialmente disponível para
ela (GHEMAWAT, 2000).
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Em função destes fatores, o numero de empresas que optam por uma

operação de private equity no Brasil ainda é bastante reduzido frente ao mercado

potencial existente. Com a maturação dos investimentos, os empresários podem

melhorar a sua percepção sobre o papel dos fundos, passando a incluir o private

equity como uma opção-bastante razoável de financiamento.
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4. A INDÚSTRIA DE l'lUV.A.TE EQUITY NO

BRASIL

#'4.1 Histórico

A indústria de capital de risco enfrentou várias dificuldades até estabelecer-se

no Brasil como uma alternativa factível de financiamento às empresas nacionais. Ela

tem seu início durante a década de 70, quando houve algumas tentativas de se iniciar

a atividade no Brasil, porém, mal-sucedidas, não tiveram continuidade. Na década de

80, mais especificamente em 1986, as sociedades de capital de risco foram

institucionalizadas, através do Decreto-Lei 2.287, de 23.07.86, regulamentado pelas

Resoluções l.184 e l.346, de 04.09.86 e 18.06.87, respectivamente. Entretanto,

falhas na concepção destes instrumentos legais inviabilizaram o desenvolvimento.,
dessas sociedades.

Na década de 80, a instabilidade econômica, as altas taxas de inflação e de

juros e a incerteza em relação às políticas públicas não permitiam um planejamento

de longo prazo. Isso inviabilizou o desenvolvimento da indústria de private equity no

Brasil nesse período, pois, o risco imposto pela conjuntura econômica brasileira

afastou os investidores não só do mercado de participações privadas, mas do setor

produtivo como um todo.

Outros fatores, além da conjuntura econômica nacional, podem ser apontados

como responsáveis pelo desenvolvimento tardio da indústria de participações

privadas no Brasil. O fraco desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro

bloqueia o principal mecanismo de saída dos investimentos em participações

privadas, a abertura de capital. Como no Brasil a liquidez dos papéis na bolsa de
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valores é baixa, chegando a ser inexistente para algumas empresas, a utilização desse

mecanismo fica comprometida.

Nos Estados Unidos, antes da criação da NASDAçf3, em 1971, as pequenas e

médias empresas não contavam com a possibilidade de abrir capital nas bolsas de

valores existentes até então. As exigências em termos de faturamento, patrimônio

líquido e capitalização inviabilizavam o acesso dessas empresas ao mercado de

capitais americano. Entretanto, com a NASDAQ, o acesso das pequenas e médias

empresas, sobretudo aquelas de base tecnológica, tomou-se amplo e hoje, a bolsa

eletrônica americana é a que mais cresce no país tanto em volume de negócios

quanto em número de empresas listadas. Com a viabilização da abertura de capital,

incrementou-se o número de empresas financiadas pelos capitalistas de risco.

Nos Estados Unidos, várias leis foram criadas ou modificadas no sentido de

se criar incentivos ao capital de risco. As alíquotas de impostos incidentes sobre os

ganhos de capital auferidos nas operações de venture capital e private equity foram

reduzidas. No Brasil, entretanto, não houve nenhum movimento nesse sentido.

Inexistiam no Brasil mecanismos regulatórios de estímulo ao financiamento

das empresas via capital de risco. Os fundos de pensão, por exemplo, que nos

Estados Unidos foram responsáveis pelo grande desenvolvimento dessa atividade

durante a década de 80 e que, por suas características, dispõem de recursos para

investimentos de longo prazo, no Brasil, estão proibidos de investir em empresas

constituídas sob a forma de sociedades de responsabilidade limitada.

Por fim, tradicionalmente, o Brasil não possuía empresas com

desenvolvimento tecnológico de ponta que necessitassem de financiamento, o foco

23 Na Europa, iniciativas semelhantes podem ser citadas como o Unlisted Security Market, na
Inglaterra, o Seeond Marehé, na França, o Mereato Ristretto, na Itália, e o Neu Market na Alemanha,
entre outros.
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dos fundos de capital de risco. Isso representava uma ausência de oportunidades de

investimento para o capital de risco clássico".

A combinação destes fatores, associado ao fato de que a proliferação de

bancos de investimento especializados na prospecção e análise de oportunidades de

negócio só ocorreu após a abertura do mercado bancário em 1990, foram os

responsáveis pelo desenvolvimento da indústria de private equity no Brasil somente a

partir da década de 90.

4\"'4.2 Desenvolvimento Recente

A criação dos Fundos de Investimento em Empresas Emergentes (FIEE's)

pela CVM em 1994 regulamentou a atividade de venture capital e a utilização dos

intermediários - nesse caso, os fundos de investimento. Historicamente, as pequenas

e médias empresas, sobretudo as de base tecnológica, não possuíam nenhuma fonte

de financiamento que não o patrimônio do empreendedor ou um financiamento

bancário concedido ao proprietário da empresa, dificilmente diretamente a ela. A

regulamentação dos Fundos de Investimento em Empresas Emergentes veio de

encontro, justamente, a esta necessidade de se criar mecanismos de financiamento e

capitalização das pequenas e médias empresas em seu processo de crescimento.

o desenvolvimento da atividade de asset management no Brasil, o que

envolve o surgimento de uma indústria de fundos, a formação de especialistas,

gestores e administradores profissionais, bem como a definição dos campos de

24 Entenda-se por capital de risco clássico o capital investido nas seed e start-ups. Em contraposição
ao capital de risco clássico está o merchant capital que seria o capital de risco quefinancia sobretudo
as operações alavancadas, como as LBOS's. Esta distinção é feita porque, no caso do merchant
capital, a lógica do capital não é aquela do alto risco com expectativa de altos retornos num prazo
mais longo, mas sim, a da compra alavancada de uma empresa já estabelecida e madura para
retomo num prazo bastante inferior aos das operações de capital de risco tradicionais
(GORGULHO, 1996).
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atuação e de critérios de seleção de investimentos, liberou recursos humanos e

financeiros para o desenvolvimento da indústria de fundos de participação privada.

o interesse crescente do capital de risco pelos países emergentes e, em

particular, pela América Latina, foi um fator que favoreceu a proliferação dos fundos

de investimento. Além disto, é interessante notar uma mudança na preferência do

investidor norte-americano, que deixou de investir em papéis da dívida externa e

ADR's, passando para investimentos através de private equity em médias empresas.

Uma provável explicação para essa migração dos investimentos é a perspectiva de

ganhos muito superiores nessas novas aplicações no longo prazo (GORGULHO,

1996).

o volume de transações realizadas pelos fundos de venture capital e private

equity vem aumentando a cada ano, conforme pode ser observado no gráfico 4.1.

/Gráfico 4.1 - Número de Transações de Venture Capital e

Private Equity no Brasil
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4.2.1 Os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes

A regulamentação dos Fundos de Investimento em Empresas Emergentes

(FIEE's) foi feita pela Instrução CVM nO.209 de 25 de março de 1994 e

complementada pela Instrução CVM nO.253 de 14 de agosto de 1996 que ampliou o

conceito de empresa emergente. Estes fundos constituem-se como condomínios

fechados'", com prazo de duração predeterminado, para aplicação em títulos e

valores mobiliários (SÁ, 1994).

Cada fundo tem prazo total de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais

CInCOmediante a anuência da maioria dos cotistas. É formado por cotas a serem

subscritas pelos investidores, sendo que a rentabilidade do fundo é medida pela

variação da cota. A cota, por sua vez, é valorizada segundo a valorização da carteira

de investimentos.

Em relação à liquidez desses investimentos, embora as cotas dos fundos de

investimento em empresas emergentes não sejam resgatáveis, é permitida a sua

negociação em mercado secundário" durante todo o seu período de duração.

A administração dos fundos é feita por instituições autorizadas pela CVM,

que se tornam responsáveis pela seleção das empresas e pelo acompanhamento do

seu desempenho para efeito de tomada de decisões como a saída do investimento,

entre outras. Sua remuneração baseia-se num percentual fixo do patrimônio do

fundo, a chamada taxa de administração, além de uma parcela variável em função do

desempenho (SÁ, 1994).

25 Por condomínios fechados entende-se os fundos onde é vetado aos cotistas o resgate das cotas,
somente se permite a amortização das cotas de acordo com o retorno dos investimentos. Esta regra
~arante prazo mais longo para o investimento e maior estabi !idade para ofundo.

6 Para que as cotas sejam listadas para negociação em mercado secundário, o administrador deverá
ser uma instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição, ou contratar estas instituições
para realizar tal serviço (ver Instrução CVM nO.255 de 20. J 2.94).
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As características descritas acima lembram as limited partnerships

americanas, porém, no Brasil, os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes

possuem uma característica fundamental que os tomam bastante diferentes da sua

similar americana. No Brasil, o aporte total de capital pelos investidores (limited

partners) deve ser feito quando da constituição do fundo. Nos Estados Unidos, o

aporte de capital é escalonado, ou seja, os limited partners integralizam partes do

capital comprometido no início, quando da formação do fundo, conforme as

oportunidades de investimento vão sendo aceitas e os negócios vão sendo fechados.

Na verdade, a criação dos FIEE's aconteceu por conta de uma decisão do

BNDES de financiar pequenas e médias empresas, .sendo criado, para este fim, o

Programa de Capitalização de Empresas de Base Tecnológica (Contec)". Este

programa surgiu de uma preocupação com a ausência de financiamento, no Brasil,

para estas empresas. A idéia era financiar, a exemplo das SBIC' s americanas,

empresas em fase embrionária ou start-ups, o que se daria através da criação de um

fundo de venture capital do qual o BNDES seria o principal investidor. Foi quando,

então, a CVM regulamentou os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes

como forma de viabilizar este projeto.

Por causa da caracterização que foi dada aos FIEE' s quando da sua

regulamentação, alguns fundos de private equity que se estabeleceram no Brasil

foram constituídos sob a forma de um fundo off-shore, ou seja, o fundo se constitui

no exterior, onde é firmado o contrato entre os limited e os general partners. O

capital é comprometido por cada um dos sócios investidores e, por parte dos

administradores do fundo é iniciado o processo de prospecção de oportunidades de

negócio no Brasie8
. Quando uma empresa é detectada como alvo, é realizada uma

reunião na qual comparecem os investidores e os gestores do fundo e, após a

apresentação da empresa, se aprovado, o negócio é efetivado. A partir daí, os

27 Para uma descrição detalhada da iniciativa do BNDES consulte GORGULHO, Luciane F O
capital de risco como alternativa de financiamento às pequenas e médias empresas de base
tecnológica: o caso do Contec/BNDES. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996 (Dissertação de Mestrado).
28 Uma descrição detalhada das etapas do investimento via private equity será jeita no capítulo 5.
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investidores são chamados para a integralizar o capital necessário àquela etapa do

investimento. A captação dos recursos é feita no exterior, sendo que, a priori, é feito

um Registro de Capital no Banco Central do Brasil designando que este capital está

entrando no país para o fim específico de aquisição de controle acionário de

empresas nacionais. Esse registro junto ao BACEN garante a remessa de dividendos

durante o período do investimento e a repatriação do capital quando do seu

término?".

4.2.2 Os Fundos de Private Equity Estabelecidos no Brasil

Os fundos de private equity estabelecidos no Brasil são, na sua maiona,

ligados a bancos ou fundos americanos. Uma pesquisa, realizada no final do ano

2000 pela Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR) em associação com a

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e patrocinada pela FINEP, detectou que,

atualmente, o Brasil possui trinta e nove fundos de private equity atuando localmente

(vide tabela 4.1):

Tabela 4.1 : Fundos de Private Equity em atividade no Brasil

(Dezembro/2000)

Advent Intemational. .

AIG Private Equity
BancoBBA
Banco Liberal
Banco Matrix
Bank. Boston
BBVA
Bndespar

Investidor Profissional
JP Morgan
Latintech Capital
Mercatto Venture Partners
Merril Lynch
Morgan Stanley
N M Rothschild &. Sons
Netvalor Participações

Fundos de Private Equity

29 Estas informações foram compiladas de conversas com participantes da indústria no Brasil. Em
relação à parte legal e tributária, foi consultado um renomado escritório de advocacia especializado
em operações de private equity.
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BrasilPar Westsphere
Chase Manhattan
CRP
Dynamo Venture Capital
Eccelera
Fator
FIR Capital Partners
GE Capital
GP Participações
Icatú
IntemetCO
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Opportunity
Pactual
Phoenix
Santander Private Equity Ltda
.Stock Máxima
Stratus
SulAmerica
TMG
UBS Capital Latin America
Unibanco
Votorantim Venture Capital

Fonte: Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR)

Alguns dos fundos que constam da lista acima são aqueles que BEZERRA

(1999) classificou como Fundos Estrangeiros com Forte Presença Local e, outros

como Fundos para Investidores Brasileiros. A seguir, será dada uma descrição de

cada um deles:

I!ffundos Estrangeiros com Forte Presença Local

Estes fundos são aqueles cujas sedes das suas administradoras está no

exterior, sendo que, no Brasil, é montada uma subsidiária local. Os recursos são

normalmente captados na matriz junto a investidores estrangeiros para que sejam

aplicados em determinadas regiões do mundo. Portanto, o Brasil estaria concorrendo

com os demais países da América Latina na disputa por recursos, o que depende da

apresentação de boas oportunidades de negócio. O fundo estabelece-se localmente

nos principais países da região almejada para que a prospecção de oportunidades de

negócio seja mais eficiente e eficaz. Além disso, o acompanhamento das empresas

que recebem investimentos é facilitado quando o fundo possui administradores

locais.

Muitos fundos estrangeiros são fundos exclusivos dos bancos aos quais estão

ligados, o que lhes garante uma maior flexibilidade em relação a alguns prazos. Não

existe, por exemplo, a obrigatoriedade de se investir todo o capital comprometido
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nos três primeiros anos de vida do fundo. Em relação aos prazos de saída, estes se

tomam mais estendidos, podendo haver, por conta disso, até mesmo um aumento das

opções de desinvestimento.

Não só os bancos estrangeiros possuem fundos exclusivos, grandes

administradoras de recursos internacionais também marcam sua presença no Brasil

através de seus escritórios locais, como é o caso da Advent International e da

WestSphere.

Fundos para Investidores Brasileiros

Os fundos dessa categoria são aqueles constituídos sob a forma de Fundo de

Investimento em Empresas Emergentes (FIEE), pois, sendo assim, eles podem captar

recursos junto aos investidores institucionais brasileiros, principalmente entre os

fundos de pensão.

A legislação que regulamenta os fundos de pensão brasileiros ainda não os

permite investir num fundo constituído sob a forma de uma limited partnership.

Embora esta legislação esteja sendo revista, até o momento o assunto ainda se

encontra em discussão junto a CVM.

A Instrução CVM que regulamenta os FIEE criou a obrigatoriedade, por parte

dos administradores desses fundos, de investir somente em empresas constituídas sob

a forma de uma sociedade anônima, seja ela de capital aberto ou fechado. Isso

garante uma maior transparência por parte da empresa e um maior controle por parte

do fundo, uma vez que, entre outras coisas, será constituído um Conselho de

Administração.

A maior parte dos fundos para investidores locais está ligada a bancos

nacionais, como, por exemplo, Fator, GP Participações, Opportunity e Sudameris.
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cJt}4.2.3 Os Investidores Brasileiros

A grande fonte de recursos da indústria brasileira de private equity é, ainda, o

capital externo, responsável pela abertura da maioria dos fundos no Brasil, como é

possível observar no Gráfico 4.2. Dessa forma, a captação dos fundos de private

equity e venture capital brasileiros é feita junto a investidores internacionais,

principalmente nos EUA, na Europa e no Japão'". Em relação aos investidores

brasileiros, a principal fonte de recursos para o mercado de private equity local

senam os fundos de pensão, sobretudo os públicos. Entretanto, investidores

institucionais, que até março de 2001 haviam alocado algo próximo a 1% do seu

capital ao mercado de private equity, com a nova regulamentação da CVM31 podem

aumentar a alocação de recursos neste mercado para até 20% do seu patrimônio.

Caso isso ocorra, os fundos de pensão brasileiros podem passar a ser os principais

investidores desse mercado, deixando para trás os investidores estrangeiros. Porém, a

falta de experiência dos fundos de pensão, sobretudo na análise de propostas de

investimento deve afast~-los do investimento direto, direcionando-os para os Fundos

de Investimentos em Empresas Emergentes (FIEE's), uma vez que a legislação ainda

não permite o seu investimento em limited partnerships.

30 A descrição destes investidores foi feita no capitulo 3.
31 A regulamentação sobre a alocação de recursos pelos fundos de pensão foi feita pela Instrução
CVM2829.



Gráfico 4.2 - Alocações de Recursos para o Mercado de

Private Equity Brasileiro - por fonte de fundos (em US$ bi)
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Outros importantes investidores do mercado brasileiro são os bancos

nacionais e estrangeiros que administram seus próprios fundos de private equity

captando junto a grandes clientes e investidores, além do investimento com recursos

próprios, o que gira em tomo de 20% do patrimônio do fundo. O Gráfico 4.3

apresenta a distribuição do capital investido em private equity e venture capital no

Brasil segmentado por tipo de gestor.
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Gráfico 4.3 - Investidores Ativos em Private Equity no Brasil -

por tipo de gestor
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A seguir, serão descritos os investidores brasileiros da indústria de private

equity.

Fundos de pensão brasileiros

Os fundos de pensão brasileiros administram hoje um total de 147,5 bilhões

de reais ", sendo os maiores investidores institucionais do país. A sua participação no

mercado de private equity ainda é incipiente, pois a regulamentação destes fundos

ainda é bastante específica e restritiva. Eles não podem investir em limited

partnerships, por exemplo.

Entretanto, o fator que mais influenciou esse distanciamento entre os fundos

de private equity e os fundos de pensão foi o papel político que estes assumiram
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durante a segunda metade da década de 90. Os fundos de pensão foram usados pelo

governo como instrumento de financiamento do processo de privatização das

empresas estatais brasileiras. Além disso, estes investimentos por parte dos fundos de

pensão deram-se de forma direta, somente uma pequena parcela foi realizada através

de fundos de investimentos, o que pode ser observado pelo Gráfico 4.4 que mostra o

tipo de transação feita pelos fundos de private equity e venture capital brasileiros no

período de 1998 a 2000.

Os maiores fundos de pensão nacionais ainda estão ligados a empresas

estatais, administrados por equipes próprias. Administradores de fundos de private

equity acreditam que, com a privatização das empresas às quais os fundos de pensão

estão ligados, haverá uma transferência da gestão para administradores profissionais

e, conseqüentemente, uma maior migração de recursos para investimentos de private

equity.

Gráfico 4.4 - Tipos de Transações Realizadas pelos Fundos de

Venture Capital e Private Equity no Brasil
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32 Fonte: ABRAPP. Dados atualizados até novembro/2001.
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Além disso, por conta do desenvolvimento recente da indústria de private

equity no Brasil, os investidores institucionais tiveram, até então, uma participação

muito modesta nesse mercado. Participação esta que tende a aumentar muito nos

próximos anos conforme a regulamentação dos fundos de pensão for permitindo

tanto investimentos diretos em participações privadas quanto em limited

partnerships. As Resoluções CVM nos. 2829 e 2850, que foram aprovadas em março

e julho de 2001, respectivamente, redefiniram os parâmetros de gestão dos fundos de

pensão direcionando a alocação de recursos especificamente para os Fundos de

Investimento em Empresas Emergentes (FIEE's).

Instituições Financeiras

Os bancos de investimento têm sido os principais investidores do mercado de

private equity no Brasil, atuando via limited partnerships próprias através das quais

investem seus próprios recursos além do capital de terceiros. Os bancos comerciais,

por sua vez, têm assumido uma posição cada vez mais ativa no mercado, seja através

de investimentos diretos, seja através da criação de seus próprios fundos. Uma nova

modalidade que se tem observado no mercado é a associação entre banco e gestor

independente, sendo que o primeiro é responsável pela administração do fundo de

private equity e o segundo pela gestão dos ativos.

Corporações

O investimento em operações de private equity realizado por corporações é

algo bastante recente no Brasil, porém, já existem pelo menos três empresas que

montaram seus fundos de venture capital, são elas: Votorantim, Promon e Natura. O

objetivo dessas empresas, entretanto, não tem seguido, via de regra, a lógica do

corporate venturing americano, que é aquela de se promover pequenos negócios

ligados às linhas de pesquisa da corporação que os financia. Por essa razão, é muito

comum encontrar esse tipo de investimento, sobretudo em corporações dos setores

químico, farmacêutico e de alta tecnologia. No Brasil, o fundo corporate da
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Votorantim - Votarantim Venturing - com um patrimônio de US$ 300 milhões, tem

investido em setores diversos daqueles da corporação que o financia, já os demais

tem prospectado negócios nas suas áreas de atuação.
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5. O CICLO DE INVESTIMENTO EM PRIVATE

EQUITY

Os investimentos realizados pelos fundos de private equity possuem um ciclo,

composto por várias etapas. Logo após a constituição do fundo, é iniciada a captação

de recursos junto aos investidores. Em seguida, inicia-se o processo de originação e

seleção de oportunidades de investimento. Após a aprovação do negócio pelos

investidores do fundo, passa-se à estruturação do negócio, ou seja, como o

investimento será operacionalizado. A etapa seguinte é a de acompanhamento da

empresa para que o plano de negócios seja efetivamente cumprido dentro da proposta

inicial. A última etapa é aquela na qual o fundo abandona o investimento, conhecida

como desinvestimento. Os cinco estágios que compõe o ciclo de investimento em

private equity são descritos a seguir.

5.1 Captação de Recursos

A captação de recursos pelos fundos de private equity é um assunto que atrai

grande interesse, principalmente no que diz respeito aos fatores que determinam a

escolha dos fundos pelos investidores. Os estudos de SAlll..MAN (1990), LERNER

(1998) e FENN, LIANG e PROWSE (1995) tratam da realidade norte-americana e

demonstram que entre os critérios utilizados pelos investidores na escolha dos fundos

encontra-se a reputaçãor' da equipe de gestores do fundo, o histórico de retornos

obtidos e a expectativa de que o desempenho passado se reproduza no futuro. Sendo

este último um fator preponderante, pois a reputação do gestor do fundo é formada a
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partir dos bons negócios que ele realiza. Embora estes critérios sejam válidos para o

mercado norte-americano, no Brasil as evidências indicam que os mesmos critérios

são válidos, com exceção do histórico de retornos já que poucos investimentos em

private equity realizados no país já maturaram.

Nos Estados Unidos, onde a concorrência entre os fundos de private equity é

muito grande, os investidores contam com o auxílio de assessores externos no

processo de seleção dos administradores e gestores a quem destinarão seus recursos.

Os investidores institucionais que normalmente não possuem experiência na seleção

de fundos de investimento, valem-se da opinião de assessores externos conhecidos

como gatekeepers para tomar as suas decisões de investimento. Por outro lado, os

fundos também utilizam assessores, conhecidos como fund raisers, para que estes

façam os contatos diretamente com os investidores institucionais ou, ainda, com os

seus gatekeepers. O papel dos fund raisers é o de certificar os fundos de private

equity através de uma análise minuciosa dos administradores do fundo, o que inclui a

sua reputação no mercado, o histórico de operações realizadas, as instituições pelas

quais passou, a sua capacidade de encontrar boas oportunidades de investimento, etc.

Players antigos do mercado de private equity não precisam dos fund raisers, pois já

possuem uma rede de relacionamentos que lhes vale boas indicações a investidores

que estão à procura de um fundo para investir.

No Brasil, o processo de captação não é diferente, a reputação dos

administradores dos fundos é o principal fator no processo de escolha pelos

investidores, reputação esta construída sobre os negócios realizados pelo

administrador nos fundos pelos quais passou. É interessante notar que os

administradores de fundos de private equity que atuam no Brasil são, via de regra,

oriundos do mercado financeiro e do mercado de capitais, onde já haviam construído

um histórico de operações e uma rede de relacionamentos que lhes conferiram o

33 A reputação do administrador ou da equipe de gestão do fundo é conhecida, no jargão da indústria
de private equity como track record
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"track record,34 necessário para a sua migração para o mercado de participações

privadas.

Os fundos entrevistados têm históricos de captação bastante interessantes e

peculiares. Um deles teve sua origem por causa de uma preocupação do governo

japonês com as altas taxas de retomo dos decasséguis" brasileiros ao Japão. Nas

entrevistas que são realizadas quando da sua entrada no país, foi detectado que os

decasséguis, após alguns anos de trabalho no Japão voltavam ao Brasil e, com o

dinheiro ganho lá, abriam seus próprios negócios. O problema é que esses negócios

invariavelmente faliam após um ou dois anos de existência. Nessas entrevistas foi

detectado, ainda, que a principal razão do insucesso dos negócios abertos pelos

decasséguis era a sua inabilidade gerencial. Por conta disso, o governo japonês

entrou em contato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

oferecendo recursos para que o mesmo montasse um fundo de private equity no

Brasil que, além de fornecer capital para as iniciativas dos decasséguis, entrasse com

a assessoria necessária ao sucesso do empreendimento. Sendo assim, foi criado o

Fundo Decasségui, sob administração do banco Sudameris e gestão da Decisão

Gestão Financeira (DGF). Os investidores do fundo são o BID, o Sebrae e o próprio

Banco Sudameris que adquiriu recentemente o Banco América do Sul, tradicional

banco da colônia japonesa no Brasil.

É importante notar que, no Brasil, o BID vem assumindo um papel bastante

ativo no mercado de private equity, entrando como investidor em vários fundos

atuantes no país. Iniciativas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep )36 também

têm fomentado negócios nesse mercado, principalmente no caso de pequenas e

médias empresas com um bom plano de negócios e que têm interesse em receber

34 Track Record pode ser definido genericamente como as ações e decisões que um individuo ou
organização tomaram no passado que demonstre a sua competência, a sua qualificação para realizar
o seu trabalho, a sua capacidade de lidar com problemas, etc.
35 Decassegui é a expressão em japonês para designar-se estrangeiro, freqüentemente descendente de
japoneses que vai trabalhar no Japão.
36 A Finep é uma agência federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que vem fomentando
negócios na área de participações privadas através da criação de linhas de financiamento para micro
e pequenas empresas de tecnologia, entre outras iniciativas.
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investimentos dos fundos desde que, para isso, estejam dispostas a se adequar às

regras de boa governança corporativa.

5.2 Originação das Propostas de Investimento

A forma como se dá a originação'" das propostas de investimento está

diretamente ligada ao fato da empresa estar ou não procurando um sócio interessado

em adquirir parte de seu patrimônio, seja ele um fundo de private equity ou não.

Normalmente, quando os donos de uma empresa descobrem que precisam de um

sócio capitalista para continuar crescendo ou, quando um empreendedor decide

encontrar um sócio para que possa dar início ao seu negócio, é muito comum que

eles não tenham idéia de por onde começar. A montagem de um business plan ou

plano de negócios é algo com o qual não estão familiarizados e, por esta razão,

alguns proprietários recorrem a assessores especializados na estruturação de

operações de financiamento. O business plan é apresentação da empresa que será

enviada para os fundos de private equity. Nele constam informações sobre o histórico

da empresa e o seu desempenho passado e presente, das suas projeções para o futuro,

uma análise do seu portfólio de produtos, dos seus clientes e fornecedores, do

mercado em que atua, bem como de todo o seu potencial de crescimento. Além disso,

consta do business plan um plano de investimentos com as necessidades de aporte de

capital.

Após a preparação do business plan, ele é enviado para os fundos e, no caso

da empresa optar pela contratação de assessores, estes podem organizar um road

show com os fundos para apresentação da proposta de investimento, como também

para apresentar os proprietários e/ou administradores da empresa aos potenciais

investidores. Um business plan bem elaborado não é garantia de que a proposta será

37 A palavra originação é utilizada pelos players do mercado de private equity para designar o
processo de geração depropostas de investimento.
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aceita, porém, um business plan mal elaborado provavelmente levará à rejeição de

uma boa proposta de investimento.

o processo de originação, ou seja, como os administradores de fundos tomam

conhecimento das oportunidades de investimento, pode se dar de duas formas: ativa

ou passiva. Na originação passiva os administradores de fundos são procurados por

inventores ou empreendedores que lhes oferecem oportunidades de negócio. De

forma diversa, na originação ativa, os administradores de fundos mantêm uma rede

de informações e contatos de forma a tomar conhecimento previamente da existência

de novas oportunidades de negócios, propondo-lhes diretamente a aquisição de

participação acionária. A concorrência no mercado de private equity é um fator que

favorece a postura ativa dos administradores de fundos, pois reduz o número de

ofertas de investimento por parte de outros fundos, o que reduz o custo do

investimento, conseqüentemente aumentando as taxas de retorno do fundo

(BEZERRA, 1999).

A originação ativa das oportunidades de negócio por parte dos fundos é,

também, uma forma de garantir uma maior qualidade das propostas, diminuindo o

tempo gasto com análises de business plans que não irão resultar em investimentos.

Os administradores dos fundos ouvidos afirmaram que todos os business plans

apresentados ao fundo são analisados, ainda que superficialmente, e que nenhum

empreendedor ou empresa fica sem uma resposta, seja ela afirmativa ou negativa.

Finalmente, na originação ativa é muito provável que, como o fundo foi quem

propôs o deaf8 para a empresa, ele seja a única alternativa a ser considerada por esta

empresa. Na originação passiva, por sua vez, quando uma empresa se decide pela

parceria com um fundo de participações privadas, ela busca o maior número possível

de possibilidades, enviando seu business plan para vários fundos - o que foi muito

facilitado com o advento da internet.

38 Deal é a palavra utilizada no jargão da indústria para designar-se negócio.
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5.3 Seleção dos Investimentos

A lógica do capital de risco baseia-se na relação entre risco e retomo, uma

vez que se assume um alto risco na expectativa de elevados retornos. Seguindo-se

este racional, os fundos de private equity procuram diversificar o risco através da

seleção dos ativos e da formação de carteiras. Por essa razão, os critérios utilizados

no processo de seleção das propostas são de fundamental importância, pois,

determinam boa parte dos retornos que serão auferidos. A análise de cada

empreendimento deve considerar todos os aspectos fundamentais e determinantes do

seu desempenho, o que envolve a relevância e qualidade do produto, as suas

características tecnológicas, o campo de atuação da empresa, a localização

geográfica do empreendimento, o potencial de mercado e a viabilidade do produto,

as estratégias comerciais e mercadológicas, a composição societária, entre outros.

Com relação à composição de carteiras, a diversificação garante uma pulverização do

risco, o que significa dizer que excelentes retornos de um determinado ativo

(empresa) podem compensar as perdas obtidas em outros que compõe o mesmo

portfólio, proporcionando aos investidores um retomo compatível com o risco

assumido.

o processo de seleção de investimentos é uma composição entre as análises

objetiva e subjetiva por parte dos administradores dos fundos. Nos Estados Unidos,

estudos comprovam que ap~s um em cada cem empree~dimentos analisados,

recebe algum investimento por parte dos fundos de private equity. Inicialmente é

feita uma triagem das empresas na qual são descartas 90% das propostas, em média.

Essa análise preliminar concentra-se na observância da adequação do futuro negócio

aos critérios de atuação do fundo, como a segmentação por indústria de atuação, o

tamanho e o tipo de empreendimento, por exemplo. (S.Afll.,MAN, 1990)
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As propostas que passaram na triagem inicial são analisadas em maior

profundidade, o que compreende a verificação das informações fornecidas pela

empresa, um estudo da viabilidade do negócio e da sua proposta tecnológica dentro

da indústria, assim como uma investigação acerca das situações legal e financeira da

empresa conhecida como due diligence.

o processo de due diligence é longo e minucioso, pois, são detalhadas todas

as atividades e práticas da empresa. De fato, realizam-se três tipos de due diligence, a

due diligence do negócio, a due diligence contábil e a due diligence legal.

Due diligence do negócio

A due diligence do negócio é composta por análises do ambiente interno e

externo da empresa como uma forma de se refinar o business plan apresentado ao

fundo, bem como, de se avaliar de forma mais realista a empresa em questão. Em

primeiro lugar, é analisado o setor econômico no qual a empresa atua, o que inclui

uma análise minuciosa do seu portfólio de produtos, dos seus mercados, clientes e

fornecedores e, por fim, dos seus competidores. Após a análise externa, passa-se a

um levantamento das características específicas da empresa, o que inclui a qualidade

da sua equipe de gestão, um detalhamento dos processos e dos sistemas a eles

acoplados, a sua estrutura de distribuição, os seus recursos humanos e a forma como

se relacionam, entre outros.

Com a due diligence do negócio é possível dimensionar-se a empresa com

base em dados reais e confiáveis, uma vez que foram levantados pelo próprio fundo

ou por uma consultoria externa por ele indicada. Dessa forma, é possível se fazer

uma avaliação completa da empresa, inclusive da necessidade de capital atual e

futura.
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Due diligence legal

A due diligence legal nada mais é do que uma investigação criteriosa de todos

os contratos, processos judiciais e litígios nos quais a empresa se encontra 'como

parte. É feito, também, um levantamento sobre a regulação do setor de atuação da

empresa e uma análise de possíveis litígios que possam vir a atingir a empresa no

futuro, principalmente por conta de um não enquadramento na legislação em vigor. É

nesse momento que se avaliam se todos os produtos e processos passíveis de registro,

bem como os de propriedade intelectual, estão patenteados.

Esta auditoria legal é de suma importância, pois, caso a empresa venha a

sofrer um processo judicial ou seja condenada nos processos já existentes após a

entrada do fundo, é muito provável que o retomo desse investimento seja

prejudicado. Sendo assim, é muito comum que o fundo se decida por montar um

plano de contingências que pode incluir:

pacote de indenizações - a empresa fica obrigada a pagar uma indenização

para o fundo no caso de uma contingência fiscal ou legal ser cobrada judicialmente;

depósito em "escrow" - parte dos recursos do investimento feito pelo fundo

fica depositado numa conta para cobrir possíveis contingências futuras;

ações em garantia - são dadas ações em garantia;

ajuste no preço - é feito é um ajuste no preço pago pela participação do fundo

na empresa.

Entretanto, nem todas as empresas aceitam a imposição de garantias por parte

do fundo. Os relatos de administradores de fundos indicam que empresas menores

são mais suscetíveis às suas imposições do que empresas maiores, que possuem

maior poder de barganha.



72

Due diligence contábil

É durante o processo de due diligence contábil que são levantadas e avaliadas

as práticas contábeis e financeiras da empresa. Nesse momento, é feita uma revisão

completa dos resultados históricos e da forma como tudo foi contabilizado, sendo

que, a partir daí, são apontados os ajustes que devem ser feitos nas Demonstrações

Financeiras para que a empresa possa ser auditada. Por fim, são levantadas as

contingências fiscais e trabalhistas.

A parte mais delicada do processo de due diligence é aquela que envolve as

práticas contábeis e fiscais das empresas. Em alguns setores industriais brasileiros as

práticas fiscais nem sempre seguem a legislação em vigor. A venda de produtos sem

a emissão de nota fiscal, por exemplo, é, infelizmente, prática comum entre algumas

empresas. Pode-se encontrar, ainda, além da sonegação de impostos, o não

recolhimento do INSS dos empregados e a "rnaquiagem" de Balanços Patrimoniais e

Demonstrações de Resultados. Os fundos de private equity não ignoram estes fatos e

sabem que em alguns segmentos é simplesmente impossível sobreviver dentro da

legalidade, tal é o grau de sonegação e/ou informalidade do setor. Entretanto,

algumas empresas o fazem porque acreditam que deixando simplesmente de pagar os

seus impostos e contribuições estarão aumentando a sua margem lucro. Não

entraremos aqui no mérito da questão da sonegação, pois esta é uma questão que

envolve, antes de tudo, os valores éticos de cada indivíduo. Entretanto, os fundos de

private equity não investem em empresas que não aceitem se enquadrar dentro da

legislação vigente, abandonado definitivamente práticas não ortodoxas de negócios.

Os requisitos mais comuns por parte do fundo para com as empresas são: auditoria

das Demonstrações Financeiras, implantação de um plano de stock options para os

funcionários de nível gerencial, tolerância zero com práticas não éticas e com a

sonegação de impostos e direito de veto sobre as decisões estratégicas.

O processo de due diligence é uma preparação para a efetivação do negócio

entre o fundo e a empresa. Ele é uma garantia de que o business plan será cumprido,

pois, todas as variáveis foram avaliadas e dimensionadas e todas as provisões foram
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feitas adequadamente. É durante a due diligence que o fundo realmente avalia a

empresa nos mais diversos níveis e, é através do levantamento realizado que são

feitas as propostas de mudança, seja nas práticas contábeis, seja em decisões

estratégicas ou qualquer outro aspecto'".

Critérios de Seleção

Vários estudos foram realizados no sentido de se verificar quais os critérios

utilizados pelos administradores de fundos de venture capital e private equity no

processo de seleção de investimentos (BRUNO e TYEBJEE, 1983; MACMILLAN

et al., 1985 e 1987; HALL e HOFER, 1993; FRIED e HIRSCH, 1994). A análise

destes estudos, realizados nos Estados Unidos, demonstra uma convergência quanto

aos fatores que influenciam a decisão de investimento dos administradores de

fundos, embora não haja um consenso quanto aos pesos atribuídos a cada critério.

O estudo realizado por BRUNO e TYEBJEE (op.cit.) apresenta uma tabela

comparativa entre três estudos realizados sobre os critérios utilizados na avaliação

dos empreendimentos ou dos fatores determinantes na seleção dos empreendimentos

que receberão aportes de capital dos fundos. A tabela 4.1 é uma adaptação de

BRUNO e TYEBJEE (op.cit.) e apresenta estes critérios ou fatores de avaliação dos

três estudos realizados nos Estados Unidos, em ordem de importância.

39 Uma discussão aprofondada das mudanças que ocorrem na empresa por conta da entrada do fundo
será apresentada nos próximos capítulos.
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Tabela 5.1- Critérios de Avaliação de Empreendimentos

WELLS (1974) BRUNO & TYEBJEE (1983)PROINDEXTER (1976)

. Fator

1. Envolvimento
da Gerência

2 .:Produto

3. Mercado

4. Habilidade
.Mercadológica

5. Habilidade
Técnica

·6. Plano de
Marketing

7. Habilidade
Financeira

8. Habilidade
Industrial

9. Referências

lO.Outros
Participantes da
Indústria

11.Indústria e
Tecnologia

12.Método de Saída
do Investimento

Critério

1. Qualidade da Gerência

2. Taxa Esperada de Retomo

3. Risco Percebido .

..4. Percentual.de ações ordinárias
detido pelo Fundo .

5. Participação da Gerência na
Propriedade da Empresa

6. Provisões para Cobertura dos
Direitos do Investidor (garantias)

7. Estágio de Desenvolvimento do
Empreendimento

8. Coberturas Restritivas

9. Taxas de Juros (debt) ou de
Dividendos (equity)

1O.Capitalização Atual

11.Controle do Investidor

12.Considerações Fiscais

Fator

1. Habilidade e Histórico Gerencial

2. Tamanho do Mercado

3. Taxa de Retomo

4. Nicho de Mercado e
Posicionamento

5. Histórico Financeiro

6. Localização do Empreendimento

7. Potencial de Crescimento

8. Barreiras à Entrada

9. Tamanho do Investimento

IO.Conhecimento do Mercado e da
Indústria

II.Estágio do Empreendimento

12.Participação do Empreendedor na
Estrutura Societária

Tabela 5.1: Critérios de Avaliação de Empreendimentos segundo BRUNO e TYEBJEE

(1983), WELLs (1974) e POINDEXTER (1976), adaptado de BRUNO e TYEBJEE (1983).
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A conclusão do estudo de BRUNO e TYEBJEE (op.cit.) foi a de que a

seleção dos ativos é determinada por uma combinação de fatores positivos e

negativos que influenciam diretamente na decisão de investimento, levando ao aceite

ou rejeição da proposta. Foi demonstrado que os fatores que mais influenciam de

forma positiva na decisão são aqueles ligados ao mercado de atuação da empresa, a

saber:

Atratividade do Mercado:

tamanho do mercado; .

necessidades do mercado;

potencial de crescimento do mercado; e

acesso ao mercado

Diferenciação do Produto:

exclusividade;

habilidades técnicas;

margens de lucro; e

patenteabilidade do produto

Segundo o estudo de MACMILLAN et aI. (1985), o critério mais considerado

pelos administradores na seleção dos ativos é a capacidade da gerência da empresa

de promover o seu crescimento de forma a garantir o sucesso do empreendimento e,

por conseqüência, um retomo positivo para o fundo. Já num estudo posterior,

MACMILLAN et al. (1987) identificam que o principal determinante do sucesso ou

insucesso de um investimento é a aceitação do produto no mercado e as barreiras à

entrada de novos concorrentes.

O estudo de FRIED e HIRSCH (1994), teve como objetivo analisar as fases

do processo de decisão isoladamente, bem como os critérios empregados em cada

uma delas. Através da sua pesquisa, FRIED e HIRSCH (op.cit.) chegaram à

conclusão de que existem três critérios genéricos e abrangentes que são utilizados em
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todas as fases do processo de seleção das propostas de investimentos apresentadas

aos fundos de private equity, são eles:

a atratividade da indústria e a viabilidade do projeto;

/' a experiência e o commitment da gerência ~

a possibilidade de altos retornos e os mecanismos de saída do investimento.

Os estudos realizados sobre a indústria de capital de risco que foram

consultados para a realização deste trabalho indicam que a análise das propostas de

investimento segue a ordem descrita por FRIED e HIRSCH (op.cit.), ou seja, embora

esta área de estudo ainda seja pouco explorada, existem evidências de que o modelo

de seleção de investimentos utilizado pelos fundos de private equity baseia-se

fortemente nos três fatores descritos por eles.

o Caso Brasileiro - análise dos critérios

RENYI (2000) conduziu um estudo pioneiro sobre as empresas de capital de

risco 40 que atuam no Brasil e o seu processo de decisão de investimentos. A

conclusão do trabalho foi a de que os fundos entrevistados apresentam processos de

seleção de investimentos muito semelhantes entre si, caracterizados por etapas de

decisão bem definidas. Na comparação entre o processo de decisão de investimentos

das empresas de capital de risco brasileiras e norte-americanas, detectou-se que tanto

os fundos norte-americanos quanto os brasileiros apresentam seis aspectos no seu

processo de decisão: a) uma estratégia de investimentos estruturada; b) uma geração

de deal flow através do comportamento tanto ativo quanto passivo; c) uma análise

inicial da proposta, na qual se consideram algumas características específicas das

empresas; d) o due diligence; e) uma avaliação do empreendimento, por meio de

40 A autora utilizou o termo empresas de capital de risco para designar os fundos de venture capital e
private equity.
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fluxo de caixa descontado e, principalmente, múltiplos de empresas comparáveis, e,

enfim, t) uma estruturação final do investimento.

A pesquisa realizada por BEZERRA (1999) com os fundos de private equity

que atuam no Brasil detectou que a principal preocupação dos administradores de

fundos, quando da seleção dos empreendimentos, são os mecanismos de saída do

investimento, além das preocupações de ordem jurídica e a instabilidade econômica.

o fato dos fundos observarem com especial atenção as alternativas de saída

dos investimentos justifica-se pelo fraco desenvolvimento do mercado de capitais

brasileiro, o que dificulta a emissão de ações de empresas de pequeno e médio porte.

De fato, a atividade de capital de risco experimentou um forte desenvolvimento nos

Estados Unidos por conta do precoce estabelecimento do mercado de ações

americano, especialmente o de mercados exclusivos para a negociação de empresas

pequenas e médias.

Em relação aos demais critérios considerados quando da análise das propostas

de investimentos, observa-se que os administradores de fundos de private equity no

Brasil listam, praticamente, os mesmos fatores citados pelos pesquisadores

americanos como predominantes naquele mercado, já descritos acima.

5.4 Estruturação do Investimento

5.4.1 Levantamento dos Recursos pelo Fundo

Ao decidir-se por um investimento, o fundo passa para a estruturação

da operação. Nessa etapa, é decidido se o investimento será realizado somente pelo

fundo ou se será composto um consórcio de investidores. Nesse caso, existem duas

modalidades de investimento: o co-investimento e a sindicalização. No primeiro
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caso, como os fundos de private equity têm limitações quanto aos montantes e

percentuais de participação nas empresas e, muitas vezes, não querem perder a

oportunidade de negócio, é comum que eles chamem os limited partners do fundo

para co-investirem na empresa. Para os sócios limitados, o co-investimento seria uma

mescla entre o investimento direto e o investimento através da limited partnership,

uma vez que o fundo realizou todo o processo de originação e seleção da proposta de

investimento. A possibilidade de co-investir é um grande atrativo para os

investidores institucionais, normalmente sem experiência e pessoal especializado no

processo de prospecção e seleção de oportunidades de investimento.

Na sindicalização, o fundo opta por convidar' outros fundos de private

equity para completarem o volume necessário para a realização do investimento,

formando um pool de fundos. Nesse caso, há vantagens tanto para o fundo que

ofereceu o deal quanto para o fundo que recebeu a proposta. Para o primeiro, é uma

oportunidade de ter seu processo de seleção avaliado por outro fundo, pois, para

participar do investimento, o fundo realizará uma nova análise do investimento. E,

para o segundo, há uma clara redução dos custos de originação e seleção das

oportunidades de investimento.

5.4.2 Estruturação da Empresa para Realização do

Investimento

Os fatores que determinam o desenvolvimento e a concretização do

negócio após a etapa de estruturação são vários, mas o principal é a relação que se

estabelece entre os administradores do fundo e da empresa. É comum entre os

participantes da indústria de private equity ouvir-se os termos "namoro" e

"casamento". O processo de due diligence é feito durante a fase de "namoro" e a

estruturação do investimento se dá somente se o "namoro" resultar em "casamento".
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Uma vez consolidada a relação entre o fundo e a empresa, a primeira

exigência dos fundos constituídos sob a forma de um Fundo de Investimento em

Empresas Emergentes (FIEE) é a de que a empresa deve se tomar uma sociedade

anônima, de capital aberto ou fechado. Essa medida tem um resultado imediato

muito importante, pois, com a constituição do Conselho de Administração, o fundo

passa a ter ali um assento e as ações da gerência passam a ser analisadas e avaliadas

por este Conselho, o que, indubitavelmente, aumenta muito a transparência da

empresa.

Entre as demais medidas tomadas pelo fundo está estabelecer-se um

saneamento da empresa no sentido de cortar custos desnecessários. Como em muitas

empresas familiares, em algumas empresas que recebem investimentos dos fundos de

private equity é comum encontrar-se uma "zona comum" entre o patrimônio pessoal

do dono e o patrimônio da empresa. Não é dificil deparar-se com empresários que

mandam suas contas particulares serem pagas pelo departamento de contas a pagar

da empresa, entre outras coisas do gênero. Com a entrada do novo sócio, essa

apropriação dos recursos da empresa pelo proprietário perde lugar. Em linha com o

corte de custos, é implementado também um planejamento fiscal que tem por

objetivo otimizar o pagamento de impostos pela empresa.

Ainda na estruturação da operação de investimento, são priorizados

pelo fundo alguns aspectos como a forma pela qual se dará a participação do fundo

na empresa, se através da aquisição de ações, de debêntures conversíveis em ações

ou de ativos. O que determinará o instrumento utilizado é, justamente, a necessidade

de liquidez do fundo mas, principalmente, os mecanismos de saída do investimento

disponíveis para aquela empresa especificamente.

Finalmente, é exigido pelo fundo, que a empresa passe a operar totalmente

dentro da legalidade, abandonando qualquer prática não ética de conduta, o que vai

desde a venda sem emissão de nota fiscal até o "caixa 2". Com isso, por conta da sua

nova estrutura de govemança, a empresa passa a ter uma maior transparência, até
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porque, a partir de agora, é imprescindível que ela apresente um Balanço Patrimonial

limpo, auditado e sem ressalvas.

5.5 Acompanhamento do Investimento

A entrada do fundo de private equity como sócio da empresa implica,

invariavelmente, em mudanças. Algumas são claras, como aquelas relacionadas à

formalização total das operações. Outras possuem um caráter mais estratégico,

estando ligadas ao posicionamento da empresa no mercado, à composição da sua

diretoria, à adoção de um plano de "stock options", entre outras. Essas mudanças

estão ligadas ao poder de contribuição do fundo e ao seu papel como agente de

mudança, mas também, ao momento, propício à mudança, por que passa a empresa.

É importante salientar que esta propensão à mudança se evidencia no fato da empresa

ter aprovado a entrada de um novo sócio.

Para que mudanças sejam sugeridas é preCISO ter-se um conhecimento

razoável do mercado em que atua a empresa. Os fundos de private equity têm esta

característica, sendo comum nos Estados Unidos encontrar fundos especializados em

determinados segmentos, sendo que seus analistas são especialistas no setor de

atuação da empresa que recebe investimentos. No Brasil, por se tratar de uma

atividade que não tem escala suficiente que justifique a especialização, os fundos

possuem analistas com uma formação mais generalista, porém, sempre que realizam

um investimento numa indústria na qual possuem pouco conhecimento, costumam.,
contratar um executivo com, background no setor em questão para assessora-los

durante todo o processo de estruturação e acompanhamento do investimento.

Como a participação acionária nas empresas é quase sempre minoritária, as

operações são estruturadas de forma a se I garantir o controle, o que é feito através da

assinatura de elaborados Acordos de Acionistas. Normalmente, estes acordos
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possuem cláusulas que permitem ao fundo indicar um membro da diretoria da

empresa, possuir pelo menos um membro no Conselho de Administração, ter poder

de veto sobre as decisões tomadas pela empresa, entre outras medidas. Estruturada

dessa forma, a participação minoritária do fundo acaba assumindo um caráter muito

mais ativo do que se poderia esperar de um acionista minoritário tradicional.

Entretanto, é justamente esse papel ativo do fundo na empresa que, muitas vezes,

garante os altos retornos obtidos. Além disso, de certa forma, uma participação ativa

do fundo é, invariavelmente, um desejo da empresa quando esta busca a parceria com

o fundo de private equity.

Muitas empresas que recorrem ao mercado de participações privadas o fazem

porque buscam a profissionalização de seu quadro gerencial, geralmente composto

por membros da família do fundador da empresa. É muito comum, sobretudo nos

Estados Unidos, encontrar esta associação entre empresas em fase de reestruturação

acionária e fundos de private equity, pois, o fundo entra na empresa como um sócio

que, além de financiar o seu processo de expansão ou consolidação, ainda possui a

capacidade de assessorar os herdeiros nesse delicado momento de passagem do

poder. Com a entrada do fundo, o processo de profissionalização pode ter início e o

fundo pode contribuir com a indicação, a pedido da empresa, de nomes de

profissionais do mercado para preencherem as vagas da gerência e da diretoria. O

fundo pode agir como um "head-hunter", visto que muitos dos seus membros são

oriundos do mercado financeiro, o que permite que eles conheçam muitos

profissionais ligados às mais variadas áreas de atuação em diferentes indústrias.

A entrada do fundo como sócio é percebida, também, pela periodicidade com

que passam a ser emitidos os relatórios contábil-financeiros. Aliás, a reestruturação

e, muitas vezes, a estruturação da área financeira da empresa é uma solicitação

freqüente por parte das empresas que buscam uma associação com os fundos de

private equity. A introdução de indicadores de desempenho, como o EV A® 41, requer

n O EVA ® - Economic Value Added - é um indicador de desempenho que leva em conta o custo de
capital. Ele foi criado pela empresa de consultaria americana Stem-Stewart.
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a organização da área contábil-financeira para que ela passe a emitir relatórios

confiáveis que reflitam a realidade da empresa, sendo que esta é quase sempre uma

exigência do fundo. Entretanto, nem sempre a empresa possui profissionais

qualificados para a tarefa. Por essa razão, o fundo pode, e invariavelmente o faz,

indicar o novo Diretor Financeiro da empresa.

Finalmente, o fundo pode auxiliar a empresa na obtenção de novos

financiamentos, fazendo uso da sua ampla rede de relacionamentos no mercado

financeiro. A área de marketing também pode ser afetada. É muito comum encontrar

empresas que, após a entrada do fundo, passaram a participar de entidades de classe e

adquirir relatórios preparados por consultorias especializadas, mas principalmente,

que viram abertos novos mercados Ce.g. o mercado externo) através dos contatos do

novo sócio. Enfim, como os fundos de private equity investem em empresas com alto

potencial de crescimento, o seu papel, após a efetivação do negócio, é o de

transformar esse potencial numa realidade que se reverterá na alta rentabilidade do

investimento.

5.6 Desinvestimento - Mecanismos de Saída

Considerando-se que a saída do investimento é um ingrediente fundamental

para a concretização do ciclo operacional do capital de risco, a existência de

mecanismos de saída ou de desinvestimento bem desenvolvidos é condição básica

para o sucesso de tal atividade. Afinal, a lógica do capital de risco pressupõe uma

saída do investimento no menor prazo e com o maior retomo possível. Sob essa

ótica, vale ressaltar quais são os mecanismos de saída mais comuns, a saber:

abertura de capital em bolsa de valores CIPO);

venda da participação a um investidor estratégico;

recompra da participação pelos acionistas remanescentes; ou
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no caso de um investimento com retorno negativo, a opção pode ser pela

liquidação da empresa.

Os fundos entrevistados apontam a abertura de capital como o mecanismo de

saída ideal. Entretanto, o fraco desempenho do mercado de capitais brasileiro nos

últimos anos é um sério empecilho a esta opção. A abertura de capital nos Estados

Unidos, por sua vez, é uma possibilidade ainda mais remota, vis-a-vis o fraco

desempenho das ações de pequenas e médias empresas brasileiras que abriram seu

capital nas bolsas americanas; sobretudo na NASDAQ, a bolsa eletrônica. A venda a

um investidor estratégico tem sido a opção mais utilizada, pois, antes mesmo do

investimento ser efetivado, o fundo já prepara cenários contemplando as estratégias

que poderão ser utilizadas para a sua saída do empreendimento, nos quais são

apontados os potenciais compradores estratégicos da sua participação na empresa.

Uma nova modalidade de investimento, relatada durante as entrevistas,

permitiria uma saída mais rápida do fundo quando a maturação do investimento

ocorre num momento em que investidores estratégicos não estão avaliando a empresa

sob a mesma perspectiva que o fundo. É a compra de participação através de

debêntures conversíveis em ações. Adquirindo participação através destes títulos, o

fundo tem uma maior garantia de que poderá sair do investimento no melhor

momento, pois, se um investidor estratégico estiver interessado em adquirir a

participação do fundo por um preço razoável, o fundo converte as debêntures em

ações e vende a sua participação. Caso contrário, uma cláusula contratual obrigaria a

empresa a resgatar as debêntures, o que, tecnicamente, seria uma recompra da

participação do fundo pelos acionistas remanescentes.

A alternativa menos desejada é aquela da liquidação da empresa. Essa opção

aparece com mais freqüência entre os fundos de venture capital, pois, é entre as

empresas que estão começando (start-ups) que existe a maior taxa de insucesso,

sobretudo naquelas ligadas à internet. A liquidação de um empreendimento que não

está apresentando bons resultados funciona, para o fundo, como uma cláusula de stop
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loss, pois, é preferível encerrar as atividades do que esperar um pedido de falência e

todos os custos a ele associados'".

Finalmente, cabe ressaltar que o mecarusmo de saída está diretamente

relacionado ao tipo de investimento feito na empresa, assim como aos critérios de

alocação dos recursos em determinados segmentos, como, por exemplo, empresas de

base tecnológica. Nesse contexto, os investimentos podem ser realizados através de

participação acionária direta, debêntures conversíveis em ações e bônus de

subscrição. Inicialmente, a participação acionária foi o mecanismo mais utilizado,

entretanto, após a realização de alguns investimentos através desta modalidade, a

engenharia financeira das operações foi se modificando de forma a se alcançar uma

maior liquidez para as aplicações. Dessa forma, as debêntures conversíveis passaram

a prevalecer sobre a participação direta.

Estas debêntures, normalmente com um período de carência e resgates

progressivos, podem ser convertidas em ações da empresa a qualquer momento. A

vantagem das debêntures é permitir uma maior visibilidade do projeto, aumentando o

prazo para a decisão sobre a participação direta sem que se perca a oportunidade de

investir naquela empresa. Além disto, as debêntures oferecerem uma alternativa de

liquidez na ausência de um mercado de capitais ao qual estas empresas tenham

acesso.

Por fim, é interessante notar que o valor da participação dos fundos nas

empresas brasileiras tem sido reduzido a cada ano (vide Gráfico 5.1), o que levanta

duas hipóteses: os fundos têm optado por investir em empresas menores ou, os

fundos têm diminuído a sua participação no patrimônio das empresas o que levaria a

duas coisas: (1) uma maior diversificação da sua carteira, pois aumentaria o número

42 Para uma discussão mais ampla de custos de falência consultar ALTMAN, Edward. "A further
empirical investigation of the bankruptcy cost question" Journal ofFinance 39, no. 6 (1984). P. 1067-
1089. e TITMAN, Sheridan. "The effect of capital structure on the firm 's liquidation decision"
JoumalofFinancialEconomics 13 (1984),p. 137-152.



de negócios sem um aumento do seu patrimônio e, (2) negócios de menor valor

podem ser vendidos com maior facilidade.

Gráfico 5.1 - Porte das Transações de Private Equity no Brasil
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6. EMBASAMENTO TEÓRICO

6.1 O Problema Principal-Agente

A relação entre propriedade e controle pode se dar, basicamente, de duas

formas: o proprietário administra seus próprios ativos, ou delega a um terceiro a

gestão do seu patrimônio. No segundo caso, diz-se na Moderna Teoria de Finanças

que o principal - proprietário do capital - transferiu para um agente - administrador

- a responsabilidade pela gestão desse capital. O problema de agência pode surgir

quando existe esta dissociação entre propriedade e gestão, visto que podem surgir

conflitos de interesses entre principal e agente por conta da assimetria informacional.

A assimetria de informação pode ser definida como uma diferença

quantitativa e qualitativa entre as informações que cada parte detém; neste caso,

principal e agente. Um exemplo clássico desse fenômeno é do vendedor de um carro

usado. O vendedor certamente conhece melhor o carro (e os seus problemas!) do que

o comprador, ou seja, o primeiro possui muito mais informações sobre o carro do que

o segundo. Portanto, diz-se que existe uma assimetria informacional entre as partes

envolvidas na transação. Este fenômeno está fortemente presente na relação entre as

empresas e os investidores, por essa razão é objeto de muitos estudos no campo das

Finanças Corporativas.

A existência de assimetria informacional entre os administradores de uma

empresa e os seus acionistas traz à tona, a questão do conflito de interesses que pode

surgir entre eles. O principal deles é o conflito em relação ao valor da empresa. O

acionista tem, como objetivo principal, a maximização do valor do seu investimento,

o que se traduz pela valorização do preço da ação da empresa da qual é proprietário,

ou seja, pelo aumento do seu valor de mercado. Sendo assim, os administradores

deveriam agir de forma a maximizar esse valor. Entretanto, muitas vezes existe uma
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diferença entre o que os administradores acreditam ser o valor justo de mercado das

ações da empresa e o seu real valor de mercado. Isso ocorre porque o mercado

precifica as ações de uma empresa levando em conta todas as informações públicas

disponíveis sobre ela. Os administradores, por sua vez, possuem, além das

informações de conhecimento público, outras, de conhecimento privado,

invariavelmente de cunho estratégico. Com todas as informações em mãos, o

administrador pode calcular o valor intrínseco da empresa, ou seja, o seu valor

esperado no longo prazo.

Esta disparidade entre o valor de mercado e o valor intrínseco de uma

empresa levanta uma outra questão: qual é o horizonte de tempo que cada acionista

tem para a maximização do seu investimento? Alguns podem desejar que isto

aconteça no curto prazo, outros, no longo prazo. Surge, assim, outro conflito de

interesses, pois, nem sempre é possível maximizar-se o valor da empresa no curto e

no longo prazo. Aliás, o mais comum é que algumas decisões dos administradores

comprometam o curto prazo em detrimento do longo prazo e vice-versa.

O papel do administrador é o de gerenciar todas as expectativas, tentando

minimizar o atrito entre empresa e acionistas, porém, os acionistas não são o único

grupo que possui algum interesse na empresa. Os trabalhos que vêm sendo

desenvolvidos sobre Governança Corporativa trazem à tona a discussão acerca dos

demais grupos de pressão que dependem, direta ou indiretamente, das empresas e do

seu sucesso. Entre eles, estão: os acionistas, os empregados, os clientes, os

fornecedores, a sociedade civil, as entidades governamentais, etc. Esses grupos são

chamados de stakeholders'í e, diferentemente dos acionistas - stockholders -

possuem, normalmente, uma perspectiva de longo prazo em relação às ações que são

tomadas pelos executivos. Mesmo os acionistas, nem sempre são um grupo coeso, já

que também possuem, por vezes, interesses conflitantes.

43 Segundo FEARN-BANKS (J 996), stakeholders são as pessoas que estão ligadas a uma
organização ou apresentam interesses em uma organização e são afetados pelas decisões tomadas
por aquela organização.. " (apud SAUNAS, 1999, p.2)
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Muito se discute sobre a importâ~cia que é dada pelo acionista à criação de

valor em detrimento de outras medidas, tais como nível de emprego,

responsabilidade social e meio ambiente. Existem duas correntes de pensamento,

pelo menos nos contextos filosófico e jurídico, sobre a questão dos interesses que os

executivos devem atender: acionistas ou stakeholders.

"Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha deram maior peso ao conceito de que
os acionistas são os donos das companhias, de que o conselho de
administração os representa e é por eles eleito e de o objetivo da companhia
é maximizar o valor para o acionista. Na Europa Continental, uma visão
expressamente mais ampla dos objetivos das organizações empresariais,
vem, há muito, tendo maior influência. Em muitos casos, ela foi incorporada
às estruturas de governança do tipo societário por ações. Sob a lei
holandesa, por exemplo, o conselho de uma Structural N. V. - que é,
essencialmente, uma companhia de grande porte - tem por obrigação
garantir a continuidade da empresa, e não representar os acionistas na
busca pela maximização do valor. Filosofias semelhantes formam as bases
da governança corporativa na Alemanha e na Escandinávia. 11 (COPELAND,
KOLLER e MURRIN, 2001, p.3)

Em suma, a primeira corrente de pensamento, cujo principal expoente é o

professor Michael Jensen, defende que o executivo deve atender exclusivamente aos

interesses dos acionistas, maximizando, portanto, o valor da empresa. A segunda

abordagem, mais pluralista, defende a idéia de que o executivo interage com diversos

grupos de interesses e, por essa razão, ele deve tomar as suas decisões levando em

conta os interesses de todos estes grupos, ou seja, de todos os stakeholders.

o presente trabalho não se propõe a analisar, debater ou ampliar a discussão

sobre os modelos existentes; propõe-se apenas a pontua-los. Como bem o faz

WHITTINGTON (1996) ao afirmar que

"os estrategistas, com freqüência, desviam-se deliberadamente do padrão de
maximização do lucro. Pela sua origem social, outros interesses podem ter
importância que não a maximização dos lucros - o orgulho da sua profissão,
o poder que lhe é garantido pela atividade gerencial, e até, mesmo o
patriotismo. A busca desses objetivos, muitas vezes às custas da maximização
dos lucros, é perfeitamente racional, embora, a racionalidade possa estar,
por vezes, disfarçada. A pressão da competitividade não garante que somente
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aqueles que visam unicamente a maximização dos lucros sobreviverão: o
mercado pode ser manipulado /.../ e as sociedades têm outros critérios de
aprovação das empresas que não somente o seu desempenhofinanceiro" 44

Esta afirmação parte do pressuposto de que o executivo não interage somente

com o grupo de acionistas, mas com diversos grupos que exercem pressões sobre ele.

Tomar suas decisões baseadas no objetivo único de maximização dos lucros não é

garantia de sucesso, pois, assim como afirma WIDTTINGTON (op. cit.), o executivo

possui outras motivações que não somente esta. E, essas outras motivações derivam

das relações que ele estabelece com os demais grupos de pessoas, dentro e fora da

organização. O poder de um executivo pode ser medido, muitas vezes, pelo número

de pessoas que ele emprega ao redor do mundo; ou pelo tamanho que a empresa que

ele dirige alcançou após uma fusão ou aquisição. O interessante é que, nem sempre,

decisões como essas foram pautadas pelo objetivo único da maximização do valor da

empresa.

A gama de interesses que está em jogo quando os executivos tomam as suas

decisões, levanta a questão sobre quais são os incentivos que os influenciam durante

o processo decisório e quais são os grupos que exercem pressão sobre eles. A Figura

6.1 mostra um resumo dos grupos de interesse e dos incentivos que podem

influenciar as decisões dos executivos.

44 Do original em inglês: "Strategists often deviate from the profit-maximizing norm quite
deliberately. Their social background may give them other interests than profit - professional pride,
managerial power or national patriotism perhaps. The pursuit of these different objectives, even at the
cost of profit maximization, is therefore perfectly rational, even if the rationale may often be
disguised. I ...! Competitive pressures do not ensure that only I ...! profit-rnaxinúzers survive: market
can be manipulated / .. ./ and societies have other criteria for supporting enterprises thanjust financial
performance." (WHITIINGTON, 1996, p. 4)
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Figura 6.1 - Incentivos Conflitantes que Motivam os Executivos das

Empresas

Decisões
Gerenciais

Plano de
Beneficios
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Fonte: Adaptado de GRINBLATI, M., TITMAN, S. Financiai markets and corporate strategy.
McGraw-HilI, 1998, p. 635.

Esses incentivos podem ser de vários tipos. Quando oferecidos pelos

acionistas, podem assumir a forma de planos de beneficios que incluam uma parcela

de remuneração variável atrelada ao desempenho das ações da companhia, por

exemplo stock options. A ameaça de uma oferta de compra, normalmente hostil,

feita por grupos especializados em operações de takeover também pode ser encarada

como um incentivo, embora não seja um reforço muito positivo para o executivo.

Stakeholders também incentivam e pressio'nam o executivo a agir de acordo com os

seus interesses, os empregados podem engajar-se numa "greve branca", diminuindo a

produtividade ou aumentando o número de defeitos por lote de produto, por

exemplo. As associações de defesa do meio-ambiente também podem exercer

pressão sobre uma empresa por conta da sua postura em relação ao meio-ambiente, o
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que certamente influenciaria o seu valo~- de mercado. Os interesses de clientes e

fornecedores na empresa podem parecer, à primeira vista, financeiros, porém, é da

perspectiva de sobrevivência da empresa no longo prazo que se mantêm relações de

confiança e parceria.

6.1.1 A Teoria da Agência

Desde o surgimento das civilizações, os seres humanos organizam-se em

grupos. A evolução dos grupos deu origem às organizações e, modernamente, às

empresas. Para que se possa compreender a dinâmica do processo decisório dentro

das organizações e, mais especificamente, dentro das companhias abertas, é preciso

analisar-se todos os fatores que possam ter o poder de incentivar ou de motivar o

executivo no momento da tomada de uma decisão.

Estudos teóricos e empíricos têm sido realizados sobre esse tema. A questão

do incentivo ao executivo para que ele maximize o valor da empresa e, portanto, a

riqueza do acionista, tem sido objeto de preocupação desde a época do surgimento

das companhias abertas, como pode ser observado pelo comentário de Adam Smith

no seu livro, "A Riqueza das Nações":

"The directors of such [joint stock] companies ... being the managers rather of
other people 's money than their own. ..cannot be expected. ..[to] watch over
their own. ..Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or
less, in the management of the ajJairs of such a company" (SMITH, Adam.
"The Wealth of Nations", 1776 (Modem Library, p.700))

A Teoria da Agência surgiu na década de 30 no trabalho "The Modem

Corporation and Private Property" de BERLE e MEANS. Em 1937, COASE

formula a Teoria da Firma apresentando o conceito de custos de transação, o que

levantou, pela primeira vez, a questão do tamanho ótimo da firma. Na década de 70,

JENSEN e MECKLING publicam, em 1976, o artigo "Theory of the Firm:
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Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure" que se tomou um

clássico. Esse artigo tinha por objetivo abrir a "caixa preta" conhecida como "a

firma" e testar a veracidade do pressuposto de que os executivos das companhias

abertas tentam sistematicamente maximizar o valor da empresa. O artigo tenta

demonstrar quais são os custos associados ao conflito de interesses entre o acionista

(principal) e o executivo (agente) - particularmente sobre a questão do tamanho

ótimo da firma - e dos meios, através dos quais, esses conflitos devem ser

gerenciados a fim de se preservar o valor da empresa.

O custo de agência pode ser definido como a diferença entre o valor atual de

uma empresa e o seu valor hipotético caso existisse um mundo perfeito onde os

interesses de principal e agente - acionistas e executivos - estivessem

completamente alinhados. Considerando-se que esse pressuposto é válido, pode-se

afirmar que os problemas de agência surgem por causa de dois fatores: a assimetria

informacional e a aversão ao risco.

A lógica do sistema capitalista baseia-se no pressuposto de que o proprietário

do capital ou dos meios de produção é quem deve arcar com os riscos inerentes ao

negócio. Uma vez que é ele quem assume todos os riscos é, portanto, justo que ele

receba todos os lucros resultantes da atividade empresarial. O trabalhador, por não se

expor ao risco do negócio, deve receber um salário fixo pelos seus serviços. Outro

pressuposto refere-se ao contrato que se estabelece entre empregado e empregador.

Essa é uma relação de confiança - o empregado cumprirá as tarefas que lhe foram

designadas e o empregador pagará o seu salário no final do mês.

Quando o empregado passa a assumir o papel de proprietário dos bens de

capital, que é exatamente o que se está discutindo com a Teoria da Agência, surge a

questão da aversão ao risco. Quando o proprietário de uma empresa delega a um

terceiro a administração do seu negócio, passando a ser um investidor que detém

participação em diversas empresas, beneficiando-se da redução do risco alcançada

pela diversificação dos ativos, ele transfere para este terceiro parte do risco do
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negócio. Entretanto, o agente não é prop~etário do capital e, portanto, é natural que

ele aja de forma a tomar decisões que minimizem o risco, como por exemplo,

rejeitando projetos de investimento com um risco muito elevado, mesmo que com

esta decisão o retomo do negócio seja negativamente afetado.

Em relação à assimetria informacional, é natural que o executivo possua mais

informações sobre o que realmente se passa com a empresa do que o acionista, visto

que aquele está totalmente dedicado ao negócio, enquanto este divide o seu tempo

entre todos os ativos do seu portfólio. A questão é se o executivo toma públicas todas

as informações relevantes sobre a empresa, o que ele deveria fazer, em tese, pois

desta forma o valor de mercado da empresa estaria o mais próximo possível do seu

valor intrínseco 45.

o conflito de interesses entre agente e principal fica, portanto, evidenciado

nestes dois fatores: aversão ao risco e assimetria informacional. E, por conta deste

conflito, surgem os custos de agência, ou seja, se existem formas de se alinhar os

interesses do agente aos do principal, custos serão incorridos para que isso ocorra.

o problema de agência pode ser substancialmente aliviado se o principal

puder acompanhar de perto as ações do agente. Até meados da década de 70, era

muito comum medir-se o input de trabalho do agente, ou seja, quantas horas foram

por ele dedicadas ao trabalho e com que intensidade, etc. Vários sistemas foram

implantados para que os acionistas pudessem certificar-se de que o trabalho estava

sendo feito de forma apropriada pelos executivos. A partir da metade dos anos 70,

vem prevalecendo, nos EUA, uma tendência de medir-se os resultados ou os outputs

das ações dos executivos, atrelando-se a esses resultados algum tipo de beneficio. E,

foi com o intuito de medir-se o output das ações dos agentes que surgiram

indicadores de desempenho como o Lucro Econômico e o Economic Value Added-

EVA ®. Estes são mecanismos de controle e monitoramento dos executivos que

45 Este pressuposto só é válido se o mercado for eficiente, pois, num mercado eficiente na sua forma
forte, teoricamente, haveria uma correta precificação dos ativos quando todas as informações estão
disponíveis e são utilizadas.
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medem, em última instância, a criação ou destruição de valor para o investidor.

Como o custo de capital é ponderado pelo risco de cada negócio, estes indicadores

tomaram-se não só um mecanismo de controle, mas também, uma forma de se

comparar diferentes investimentos, no caso, empresas.

A questão da implantação de indicadores de desempenho, que são

mecanismos que medem o resultado das ações e decisões tomadas pelos executivos,

levanta uma questão importante acerca dos fatores que determinam o resultado 46 de

uma empresa. Esses fatores podem ser controlados ou não controlados pelos

executivos. Para o âmbito deste trabalho, eles serão definidos como controláveis e

não-controláveis pelo agente, sendo exemplos de fatores controláveis aqueles cujo

sucesso ou fracasso dependem das decisões tomadas pelos executivos da empresa e

os não-controláveis como aqueles que I não dependem das suas ações (fatores

macroeconômicos, por exemplo). Estabelecer-se um contrato entre agente e principal

que tente minimizar tanto o problema da assimetria informacional quanto da aversão

ao risco, em geral, é a melhor forma de se alinhar os interesses de ambos. É

importante que estes contratos sejam bem elaborados, minimizando as penalidades

que podem ser impostas aos executivos quando o resultado da empresa fica

comprometido por fatores alheios ao seu controle, ou seja, fatores não-controláveis.

A partir da década de 80, o modelo de compensação dos executivos passou a

contemplar uma parcela cada vez maior de beneficios atrelados ao desempenho dos

negócios que dirigem. Desta forma, passaram a fazer parte do pacote de remuneração

de um executivo, além do próprio salário mensal que é a parcela fixa, uma parcela

variável atrelada parte ao resultado - determinado patamar de vendas e lucros - e

parte à valorização das ações da companhia no mercado de capitais.

Aumentar a parcela da remuneração dos executivos que está atrelada a

resultados é uma tentativa de aproximar o executivo do papel de acionista, tomando-

o proprietário de ações diretamente ou de opções de ações que serão valorizadas

46 Entenda-se por resultado o lucro ou prejuízo de um período.
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conforme as ações da companhia forem se valorizando. Parece lógico afirmar que,

quanto mais atrelada aos resultados e à valorização das ações da empresa for a

remuneração dos executivos, haverá um maior alinhamentos dos interesses destes

com os dos acionistas. Entretanto, existem fortes evidências de que a remuneração ou

a recompensa monetária não é o único fator que determina o comportamento dos

executivos. Existe uma forte influência de fatores psico-sociais que incluem

reputação, poder, reconhecimento, fama, status, respeito, entre tantos outros, que

também determinam o resultado final do processo de tomada de decisões dos

executivos.

No sentido de esclarecer melhor as motivações dos executivos quando do

processo de decisão, em seu artigo "The Nature of Man", JENSEN e MECKLING

(1999) afirmam que é fundamental entender o comportamento humano para se

compreender como as organizações funcionam. Para tanto, eles descrevem cinco

modelos que são freqüentemente utilizados para se explicar o comportamento

humano, sendo feita uma associação entre o comportamento humano segundo cada

um deles e como isto influencia o processo de tomada de decisões pelos executivos.

As cinco abordagens são as seguintes:

Modelo Avaliador, Maximizador e Utilizador de Recursos (REMM)

Modelo Econômico

Modelo Sociológico

Modelo Psicológico

Modelo Político

As abordagens econômica, sociológica, psicológica e política apresentam as

visões especificas de cada campo científico sobre o comportamento humano,

enquanto o modelo REMM incorporaria as demais visões. O modelo econômico

seria o embrião do modelo do agency cost, onde o agente representa o principal no

processo de alocação de recursos. A crítica a esta visão é a de que, considerar o

agente pura e simplesmente como alguém que aloca os recursos de forma ótima não

leva em consideração a complexidade do homem. E, é justamente esta complexidade
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que está presente no processo decisório, sendo portanto, de suma importância

detectar-se o que motiva o agente a tomar certas decisões.

A visão sociológica parte do pressuposto de que o indivíduo é produto do

ambiente cultural, sendo que o seu comportamento é determinado por tabus, crenças,

valores e a moral da sociedade na qual ele nasceu e cresceu. Para JENSEN e

MECKLING, a abordagem sociológica vê o indivíduo como uma vítima social, uma

vez que o seu comportamento é determinado por fatores que estão além do seu

controle.

Segundo a abordagem psicológica, o indivíduo possui necessidades que

precisam ser supridas, sendo citado como exemplo a pirâmide de necessidades de

MASLOW (1943). Enquanto o modelo político define o homem como um ser

avaliador e maximizador de recursos que abre mão das suas próprias preferências

para satisfazer aos outros. Segundo esta visão, o indivíduo seria o agente perfeito

pois, estaria sempre procurando maximizar o bem-estar comum em detrimento do

seu próprio bem-estar.

JENSEN e MECKLING (op. cit.) descrevem essas quatro abordagens para

concluir que o modelo REMM, formulado por eles, é completo, pois ao incorporar as

outras quatro visões torna-se fruto de 200 anos de pesquisas e debates em economia,

outras ciências sociais e filosofia. O modelo REMM possui quatro postulados que

definem o indivíduo como um ser avaliador, maximizador e utilizador de recursos.

Segundo esta visão, o homem responde aos estímulos do ambiente e utiliza toda a

sua criatividade para alocar de forma eficiente os recursos.

Partindo-se dos pressupostos do modelo REMM, pode-se afirmar que

modelos de compensação atrelados a resultados sejam eficazes para se alinhar os

interesses de principal e agente. Entretanto, existem evidências de que nem sempre é

isso que se verifica na prática. DONALDSON e LORSCH (1983) constataram que os

executivos vêem a si mesmos como represe1ntantes de três grupos de stakeholders:
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l. investidores (acionistas e agentes financeiros, p.ex. bancos).

2. clientes e fornecedores.

3. empregados.

Durante o processo de decisão, os executivos têm a tendência de fazer um

trade-off entre os interesses desses três grupos, ao invés de simplesmente maximizar

o valor da empresa para os acionistas. Essa tendência é natural, visto que o

executivo passa a maior parte do tempo lidando com clientes, fornecedores e

empregados e construindo relações com estes grupos. Tendo isto em vista, vários

estudos foram conduzidos na tentativa de se detectar quais são os incentivos que

podem influenciar os executivos no processo de decisão. Algumas evidências foram

encontradas:

quanto mais tempo um CEO permanece no cargo maior a sua

lealdade às pessoas com as quais lida diariamente. Normalmente os presidentes

chegam a estes cargos após uma longa carreira dentro da empresa, ou seja, são

pessoas conhecidas pela maioria dos funcionários, clientes e fornecedores. Os

acionistas são um grupo relativamente novo para ele, desta forma, parece natural que

ele se sinta comprometido com as pessoas com as quais conviveu por mais tempo.

o percentual do total de ações detido pelo executivo principal

determina a extensão do desvio das suas decisões dos interesses dos acionistas. Este

ponto foi levantado inicialmente por JENSEN e MECKLING (1976). Anos mais

tarde, foi realizado um estudo por JENSEN e MURPHY (1990) que levantou o

percentual médio de participação dos executivos no total de ações da empresa,

detectando-se que o atual modelo de compensação dos executivos não está

suficientemente atrelado ao desempenho, uma vez que não se tem alcançado um

alinhamento total dos interesses de executivos e acionistas. Na sua pesquisa,

JENSEN e MURPHY (op. cit.) detectaram que, na amostra coletada de 746 CEO's,

80% dos executivos detinham menos do que 1,4% do total de ações emitidas pela

empresa para a qual trabalhavam. Esse percentual, argumentam, é muito baixo

quando colocado em relação ao dano que eventuais quedas no valor de mercado da
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empresa podem causar no patrimônio pessoal do executivo, como ilustra o seguinte

exemplo:

um executivo que detém 1,5% do patrimônio da empresa que administra,

toma uma decisão que acarreta uma perda de 1milhão de dólares para a

companhia e os seus acionistas. Em termos do seu patrimônio pessoal, este

só seria afetado em 15 mil dólares.

DEMSETZ e LEHN (1985) detectaram que, em indústrias com um alto

potencial para o aparecimento de problemas de incentivos, os executivos detêm uma

participação maior no total de ações emitidas por suas companhias. Já indústrias,

onde os mecanismos de monitoramento e controle das ações dos CEO's são mais

fáceis de serem postos em prática, tendem a apresentar programas de incentivos

menos agressivos.

Um importante resultado das pesquisas aponta a propriedade difusa do capital

das empresas como um facilitador do desvio das decisões gerenciais dos interesses

dos acionistas. Os acionistas de uma empresa nem sempre são um grupo coeso,

muito pelo contrário, como já foi citado, existem grupos heterogêneos dentro do

conjunto de acionistas, uma vez que os seus interesses podem ser diversos. Desta

forma, é muito difícil que um acionista isolado decida iniciar uma proxy fighf'7, o

que seria uma tentativa, em discordando-se das decisões do executivo principal, de

tentar afasta-lo e nomear uma nov~ diretoria ou um novo Conselho de

Administração, por exemplo. Entretanto, o custo de se promover uma disputa como

esta é muito alto e, a menos que um acionista individual detenha uma boa parte do

47 Uma proxy fight é a tentativa de um acionista isolado depor os membros do atual Conselho de
Administração, elegendo novos membros que adotem uma política alternativa à politica atual.
Normalmente, proxy figths são levadas adiante por acionistas que detém uma participação razoável
na empresa, porém, que não concordam com a sua atual política de investimento ou financiamento,
por exemplo. As proxy figths são muito custosas, pois, o acionista que decide inicia-las deve reunir
outros acionistas minoritários para que a soma das suas participações seja suficiente para derrubar
o atual Conselho. Embora o beneficio agregado a todos os acionistas envolvidos na proxy figth
certamente exceda os custos incorridos, o acionista que deu início à disputa é quem arca com todos
os custos, recebendo apenas parte dos beneficios. Os demais acionistas são "free riders", ou seja, na
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patrimônio da empresa, o beneficio alcançado não compensa o seu custo. Existem

exemplos clássicos de proxy figths, como o caso de Carl Icahn que gastou mais de 5

milhões de dólares numa briga contra a Texaco.

Ainda em relação à questão da propriedade difusa do capital, pode-se levantar

a questão do papel dos bancos e fundos de pensão no processo de monitoramento e

controle das ações dos executivos. O que se tem verificado na prática é que os fundos

públicos de pensão têm desempenhado um papel importante no controle e

monitoramento das empresas nas quais investem, com destaque para o fundo de

pensão dos funcionários públicos da Califórnia (CALPERS). O CALPERS tem uma

reputação de monitorar muito de perto seus investimentos, tornando públicos os

nomes de empresas e executivos cujas práticas gerenciais são pouco transparentes.

Os bancos não têm exercido o papel de controle de forma tão efetiva quanto

os fundos públicos de pensão. Isso se deve, segundo ROE (1994), ao sistema

regulamentar adotado nos Estados Unidos, na década de 30. O Glass-Steagall Act

manteve a participação de bancos e empresas seguradoras limitado a 5% do

patrimônio da empresa que está recebendo investimentos, o que afasta a

possibilidade de que eles exerçam um controle efetivo sobre as decisões gerenciais.

Em outros países, como Japão e Alemanha, por conta de um sistema regulamentar

mais liberal, os bancos possuem grandes participações nas empresas, assumindo,

portanto, importantes posições junto aos conselhos de administração e um papel

bastante ativo no que diz respeito a contro1lee monitoramento.

tradução literal do termo, pegaram carona no acionista que iniciou a disputa. Por essa razão, na
prática, proxy figths raramente ocorrem. (GRlNBIAT e TITMAN, 1998).



6.2 O Problema Principal-Agente na Indústria de

Private Equity

Impera, na indústria de private equity, um alto grau de assimetria

informacional. Pela própria característica de organizar-se, majoritariamente, através

de limited partnerships, o problema de agência surge de forma bastante acentuada,

visto que existe um potencial conflito de interesses tanto na relação entre

investidores (limited partners) e administradores de fundos (general partners),

quanto na relação entre os administradores de fundos e as empresas que recebem os

seus investimentos (vide Figura 6.2).

Figura 6.2 - Principal e Agente na Indústria de Private Equity

Empresa
(administrador
da empresa)

Limitei
Partner

LIMITED
PARTNERSHIP
General Partner
(administrador

do fundo)

É interessante notar que o administrador do fundo de private equity assume

tanto o papel de agente, quanto o de principal; o que é uma caracteristica bastante

peculiar. Justamente por isso, serão discutidas essas duas relações separadamente: a

relação entre o investidor e o fundo e, entre o fundo e a empresa.

100



101

6.2.1 O Problema Principal-Agente na Relação entre o

Investidor e o Administrador de Fundos de Private Equity

Até os anos 70, os investidores" do mercado de private equity sempre

preferiram realizar seus investimentos de forma direta, ou seja, sem a utilização de

intermediários. Entretanto, após o aparecimento das primeiras limited partnerships

esses investidores deram início a um processo de migração para estas organizações;

abandonando o investimento direto para aderir ao investimento via fundos de private

equity. Atualmente, cerca de 80% do investimento neste mercado é realizado através

de algum intermediário, sendo que quase todos são limited partnerships [FENN,

LIANG e PROWSE (1995)]. Alguns fatores podem ser apontados como impulsores

desse movimento de migração.

Em primeiro lugar está a Teoria de Carteiras, que trouxe à tona, em meados,

da década de 60, a discussão acerca dos beneficios da diversificação. Para que o

investimento direto usufrua desse beneficio, é preciso que o investidor tenha um

patrimônio bastante razoável e que dedique boa parte do seu tempo à prospecção,

seleção e acompanhamento dos investimentos. Ao optar por investir através de uma

limited partnership, este beneficio fica fortemente evidenciado, sendo que, além

disso, o montante de capital exigido pode ser bastante inferior ao do investimento

direto. Com o advento das limited partnerships amplia-se, ainda, o número de

pessoas que passam a poder investir no mercado de private equity.

Como um segundo fator, pode-se apontar a entrada dos fundos de pensão no

mercado de capital de risco, o que aumentou significativamente a escala da indústria.

Entretanto, como os fundos de pensão não têm uma tradição em análise, prospecção

e acompanhamento de investimentos, os fundos de private equity passaram a exercer

um papel fundamental de intermediador. Por último, pode-se apontar o beneficio

oferecido pelas limited partnerships aos investidores de serem sócios limitados, ou

seja, eles não têm responsabilidade jurídica sobre qualquer litígio que possa surgir
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por conta de uma decisão de investimento do fundo, uma vez que, quem responde

juridicamente pelo fundo são os seus administradores (general partners).

Ao optar por realizar os seus investimentos através de um intermediário, os
I

investidores obtêm vantagens com essa decisão. Entretanto, o problema de agência

poderá estar presente na relação entre agente e principal. No caso da indústria de

private equity, o problema de agência é exacerbado por conta da estrutura Iegal " das

limited partnerships, podendo surgir conflitos de interesses devido à excessiva

assimetria informacional que existe entre administradores de fundos e investidores. A

assimetria surge por conta do papel que cada um assume dentro da organização. O

administrador do fundo exerce um papel ativo no decorrer de todo o processo de

investimento, desde o estágio de originação e seleção de novas propostas até a

decisão de qual mecanismo de saída será utilizado. Já os investidores, por terem seu

papel limitado ao de fornecedores de capital, não acompanham de perto cada um dos

investimentos realizados.

A saída encontrada para dirimir os problemas de agência encontra-se, parte na

própria estrutura organizacional das limíted partnerships e, parte na confecção de

contratos de longo prazo entre as partes. Em relação à estrutura das limited

partnerships, algumas características contribuem para uma redução dos conflitos de

interesses: (1) o fundo tem um prazo de vida finito pré-estabelecido no estatuto; (2) a

liberação dos recursos é feita em etapas, conforme as oportunidades de negócios são

aprovadas pelos limited partners; (3) o sistema de remuneração e compensação dos

administradores está diretamente ligado ao desempenho do fundo; (4) para

permanecerem no negócio, administradores de fundos de private equity precisam

estar sempre abrindo novos fundos. E, captar recursos junto a investidores requer

uma boa reputação no mercado.

48 Familias ricas, instituiçõesfinanceiras e corporações.
49 Neste caso, a estrutura legal das limited partnerships refere-se ao fato dos investidores serem
sócios limitados, o que significa dizer que eles não respondem juridicamente pelas decisões dos
administradores do fundo uma vez que têm seu papel limitado exclusivamente ao defornecedores de
capital.
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Estabelecer contratos de longo prazo é um recurso utilizado quando outros

mecanismos tomam-se muito caros ou dificeis de serem estabelecidos. Em relação

aos fundos de private equity, são estabelecidos contratos de longo prazo entre limited

e general partners que irão reger a relação durante toda a vida do fundo. Como é

vetada aos limited partners a participação direta na gestão do fundo, de forma a se

manter a sua responsabilidade limitada, o contrato que se estabelece entre as partes

tem a função de determinar o comportamento do administrador do fundo, uma vez

que nele ficam estabelecidas, entre outras coisas, as regras de conduta do gestor. A

negociação entre as partes durante a preparação desses contratos é cara e demorada,

requerendo muita habilidade para que se chegue a um resultado satisfatório, uma vez

que, esses contratos valem por toda a vida do fundo e dificilmente são renegociados.

GOMPERS e LERNER (1996) analisaram 140 contratos de fundos de private

equity para detectar se haveria um conjunto padrão de cláusulas e restrições

contratuais que estariam virtualmente presentes em todos os contratos. Entretanto,

foram encontradas muitas diferenças entre os contratos analisados em termos da

inclusão ou exclusão de cláusulas "padrão". Para tentar compreender este fenômeno,

os autores levantaram duas hipóteses. A primeira hipótese é a de que, como o custo

de negociação e monitoramento associado a algumas cláusulas contratuais é muito

alto, as partes devem fazer uma análise da relação custo-beneficio da inclusão de

algumas delas. A facilidade de monitoramento e a probabilidade de que o agente

assuma comportamentos oportunistas varia de fundo para fundo, o que leva a

diferentes conjuntos ótimos de cláusulas contratuais. Como o processo de

negociação e preparação dos contratos é custoso, é muito provável que contratos com

um maior número de restrições sejam empregados quando houver poucos obstáculos

ao monitoramento e o potencial para comportamentos oportunistas for alto.

A segunda hipótese relaciona a utilização de cláusulas contratuais à curva de

oferta e demanda por fundos de private equity. No curto prazo a oferta por serviços

de capital de risco é fixa, com um pequeno número de limited partnerships abrindo

novos fundos a cada ano. A demanda por esses serviços tem mudado muito nos
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últimos anos e, aumentos na demanda parecem levar a um aumento nos preços

desses serviços. Não somente as taxas de administração tornam-se mais altas, mas

também, as restrições acerca de atividades que podem levar ao enriquecimento do

administrador do fundo às .custas do investidor parecem diminuir quando a demanda

por fundos de private equity aumenta.

Os autores estabeleceram 14 classes" de cláusulas contratuais e examinaram

os 140 contratos da amostra para tentar detectar os fatores associados à inclusão ou

exclusão de tais cláusulas nesses contratos. Há evidências de que, tanto as condições

de oferta e demanda, quanto as variações nos custos de contratação são importantes

para se determinar o número e o tipo de cláusulas presentes nos contratos. Poucas

restrições às atividades dos administradores dos fundos foram encontradas em fundos

estabelecidos durante anos em que houve grandes fluxos de capitais para esse

mercado e, em fundos nos quais a remuneração dos administradores está fortemente

atrelada ao seu desempenho. Foi constatado que os fundos que foram fechados em

anos nos quais o fluxo de capitais para o mercado de private equity estava acima da

média apresentaram, em média, quatro classes de cláusulas contratuais; fundos

fechados em outros anos apresentaram sete ou mais classes.

A estrutura das limited partnerships e o estabelecimento de contratos

restritivos e fortemente atrelados ao desempenho dos fundos são mecanismos que

tentam estabelecer um controle do principal sobre o agente. Entretanto, é preciso

pontuar as razões que levariam a um comportamento oportunista pelo agente.

Algumas variáveis podem ser apontadas como potenciais fontes de problemas de

agência.

Em primeiro lugar está o problema da seleção dos administradores de fundos

pelos investidores. Esse é um processo que exige muita dedicação do investidor para

que ele não se equivoque em relação à conduta, competência e caráter do

administrador do fundo escolhido. Para tanto, o investidor deve ler atentamente o

50 Um maior detalhamento sobre este estudo é apresentado no capítulo 7.
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prospecto sobre o fundo preparado pelo administrador, de acordo com as regras da

SEC51, além de verificar as credenciais do seu administrador antes de se decidir pelo

investimento.

Em segundo lugar, está a própria estrutura de govemança que ajuda os

investidores a distinguirem os bons dos maus administradores. Normalmente, bons

administradores não só aceitam, como sugerem, contratos que limitam a vida do

fundo, que escalonam o investimento e que atrelam fortemente a sua remuneração ao

desempenho dos investimentos realizados. Dessa forma, fica implícito que o

desempenho do fundo será revisto periodicamente - a cada dois ou três anos - o que

permite ao investidor, caso o administrador seja incompetente ou assuma um

comportamento oportunista, cessar o fluxo de capitais. Do ponto de vista do

administrador do fundo, esse tipo de contrato lhe garante altos retornos se os

negócios realizados apresentarem um bom desempenho, o que é um incentivo para

que ele aja de forma a maximizar o retomo do fundo.

Mesmo assim, contratos fortemente atrelados ao desempenho do fundo não

são uma garantia de que o administrador agirá sempre no intuito de maximizar o

retomo para o investidor. Uma área com potencial para conflitos entre investidor e

administrador é o risco da carteira de investimentos. A participação do administrador
•

do fundo nos resultados pode ser encarada como uma opção que lhe garante um

retomo de 20%52 sobre o valor criado pelo fundo. O preço de exercício da opção é o

custo básico do fundo e o período da opção é o prazo de vida do fundo (SAHLMAN,

1990). O fato de o contrato funcionar para o administrador como uma opção traz a

tona seguinte problema de agência: se uma das partes tem um direito cujo preço de

exercício depende do valor criado no período de possessão desse direito, pode-se

51 SEC _ Securities and Exchange Commission é uma agência governamental americana fundada em
1934 que regula o mercado de capitais dos EUA. O órgão equivalente à SEC no Brasil é a CVM-
Comissão de Valores Mobiliários.
52 Uma ampla discussão sobre o modelo de remuneração dos administradores do fundo é feita no
capítulo 6. Para efeito elucidativo, a remuneração atreláda ao desempenho (carried interest) é de
20% sobre o retorno que exceder a taxa básica de retorno do fundo (hurdle rate), 011 seja, se um
investimento de 10 milhões de reais render 40% ao ano por 4 anos e a taxa básica for de 8% ao ano,
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afirmar que existe um incentivo implícito para que o agente aumente o risco, uma

vez que, o valor do direito aumenta conforme aumenta o risco. Os investidores

previnem-se desse problema acrescentando cláusulas nos contratos que garantem o

seu direito de dissolver a sociedade a qualquer tempo.

Outros desvios podem surgir por conta do problema de agência. Como forma

de aumentar o risco, o administrador do fundo poderia fazer grandes investimentos

numa única empresa, mais arriscada, porém, com uma maior probabilidade de

retornos elevados. Frente a essa possibilidade, os investidores costumam incluir no

estatuto do fundo alguns limites ao montante que pode ser investido em cada

empresa isoladamente, com isso, o investidor evita que seja direcionada uma parcela

significativa do capital investido a um único negócio, reduzindo o risco da carteira.

Além disso, os retornos auferidos durante a vida do fundo devem ser sempre

distribuídos e não reinvestidos no fundo. O reinvestimento dos ganhos pelo

administrador poderia acarretar um maior risco para o investidor sem uma

contrapartida de retornos mais elevados, A distribuição dos lucros tem, ainda, a

função de proteger o principal contra atividades não consistentes com os objetivos do

fundo (SAHLMAN, 1990).

Como último recurso utilizado pelos investidores para se tentar alinhar os

interesses do administrador do fundo aos seus, está a exigência de que os

administradores tenham uma maior participação no capital do fundo. Com isso, os

administradores arcariam com uma boa parte dos custos de um investimento mal

feito, aumentando o incentivo ~ara que eles selecionem empreendimentos com um

alto potencial de retorno porém, com um risco compatível. O único cuidado que deve

ser tomado com essa medida é que não se exija do administrador nenhum pagamento

antecipado para que ele se torne o administrador do fundo. Isso aumentaria o preço

de exercício da opção. Outra questão que pode causar o mesmo efeito é quando o

modelo de remuneração adotado prevê que o administrador só terá direito à

o administrador do fundo receberá, no final dos 4 anos, 4,96 milhões de reais a título de performance.
{[lOx(l+O,40)4] - [lOx(1+0,08)4] }x 0,20.
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remuneração variável (atrelada ao desempenho do fundo) após o pagamento da uma

taxa de juros básica (hurdle rate) ao investidor. É interessante notar que, segundo os

administradores dos fundos entrevistados, no Brasil, o padrão é adotar-se uma hurdle

rate"; sendo que a taxa de atrelada ao desempenho (carried interests) só é paga

depois que a taxa de juros básica for coberta pelo retomo do investimento.

Em relação aos custos de operação dos fundos de private equity, os

administradores podem buscar economias Ide escala e economias de escopo, além dos

efeitos das curvas de aprendizagem. Economias de escala existem quando o custo

unitário de produção e distribuição diminui conforme aumenta o volume de produção

ou de serviços. No caso da indústria de private equity, produzir e distribuir significa

captar recursos junto a investidores, prospectar e estruturar oportunidades de

negócio, monitorar os investimentos e distribuir os resultados. Em relação a

economias de escopo, se mais de um fundo for administrado pela mesma limited

partnership ao mesmo tempo, o seu custo unitário provavelmente será reduzido.

Outra forma de reduzir os custos de operação é especializando-se num determinado

segmento, pois, dessa forma, despesas com aquisição de informações, contabilidade,

contratação de executivos, advogados, entre outras seriam divididas pelos vários

fundos da limited partnership. Além disso, com o tempo, os administradores dos

fundos passam a usufruir os beneficios da aprendizagem que se adquire nas

negociações com investidores, empresas que buscam financiamento, escritórios de

advocacia, bancos de investimento, etc.

Em suma, embora a relação entre limited e general partners seja marcada

pelo problema de agência, os contratos que a regem são confeccionados de forma a

criar incentivos à criação de valor para ambos. Os investidores utilizam os contratos

ou estatutos de constituição do fundo não só para garantir a criação de valor pelo

administrador do fundo mas, principalmente, para evitar a sua destruição. São,

portanto, incluídas cláusulas que proíbem expressamente certas ações por parte dos

.53 Hurdle rate é uma taxa de juros básica que normalmente gira em torno das taxas atuariais dos
fundos de pensão. Nos fundo consultados ela era composta por IGPM + 6% ao ano.
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administradores como, por exemplo, comprar ações de empresas que compõe a

carteira do fundo a um preço inferior ao preço pago pelo próprio fundo. Além disso,

tempo e recursos são gastos pelos investidores no monitoramento das atividades dos

administradores dos fundos, principalmente através das reuniões dos comitês

estabelecidos no estatuto. Por outro lado, os próprios administradores preparam

relatórios periódicos para informar os investidores sobre o andamento do fundo.

o estabelecimento de contratos e a redução dos custos operacionais têm por

objetivo resolver, basicamente, três questões inerentes à indústria de capital de risco:

(1) permitir aos investidores selecionar bons administradores de fundos; (2)

minimizar o valor presente dos custos de agência; e (3) minimizar o valor presente

dos custos de operação do fundo através das economias de escala e escopo e das

curvas de aprendizagem. Vale ressaltar que as mesmas questões levantadas quando

da discussão acerca da relação entre os investidores e os administradores de fundos

surgem na relação entre o fundo e as empresas que recebem investimentos. Nesse

caso, os administradores dos fundos são os principais e, os administradores das

empresas, os agentes. Da mesma forma que os investidores, os administradores dos

fundos também se protegem de potenciais conflitos de interesses através da

assinatura de contratos e acordos de acionistas com as empresas nas quais investem.

Esse é o tema do próximo tópico.

6.2.2 O Problema Principal-Agente na Relação entre

Administradores de Fundos de Private Equity e Empresas que

Recebem Investimentos

A relação entre o investidor e o administrador do fundo pode parecer, à

primeira vista, uma forte fonte de conflito de interesses. Entretanto, existe um fator

determinante que age como o maior incentivo que um administrador de fundo de

private equity pode ter: a sua reputação. Prezar pelo seu nome e, conseqüentemente
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pelo seu futuro profissional, uma vez qUi é a sua reputação como administrador de

recursos que o faz permanecer na indústria, faz com ele aja, na maioria das vezes, de

forma a maximizar o retomo para o investidor, selecionando boas oportunidades de

negócio, acompanhando os investimentos de perto, escolhendo o melhor momento

para a saída do investimento e distribuindo os resultados adequadamente;

Em relação às empresas que recebem investimentos dos fundos de private

equity, a reputação não tem nenhum apelo e, portanto, não funciona como um

incentivo para que o seu administrador aja no melhor interesse do principal. Além

disto, uma empresa, diferentemente de u~ fundo de investimentos, possui uma série

de stakeholders, todos eles com algum interesse mais ou menos conflitante com

aquele do acionista, neste caso, o novo sócio, ou seja, o fundo de private equity. Por

esta razão, o problema de agência fica ainda mais explícito e exacerbado na relação

entre fundo e empresa do que na relação entre investidor e fundo. A saída para este

problema está na preparação de elaborados e específicos contratos, ou seja, Acordos

de Acionistas.

Todos os anos, administradores de fundos de private equity exammarn

centenas de propostas de investimentos antes de se decidirem sobre quais delas serão

aceitas. Os fatores que irão determinar o sucesso ou o fracasso das empresas

escolhidas são muitos, alguns dependem do empenho e da competência do

empreendedor, outros estão sujeitos a interferências externas como os fatores

macroeconômicos.

O Business Plan (plano de negócios) funciona como um guia para o fundo,

pois nele constam todas as informações sobre a empresa, o produto e as suas

perspectivas para o periodo em que o fundo será seu sócio. Com o processo de due

diligence, que esmiúça a empresa nos seus detalhes, comprovando, ou não, as

informações constantes do business plan, pode-se ter uma idéia muito clara do

empreendedor ou da equipe de gestão, do negócio em si e do seu potencial de

retomo.
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o processo inicial de seleção do investimento, associado ao processo de due

diligence, tem a função de reduzir a assimetria de informações entre fundo e

empresa. Durante a próxima etapa, a estruturação da operação, serão negociadas as

condições da sociedade e as cláusulas do acordo de acionistas. Há relatos de vários

casos de investimentos que não se concretizaram justamente por não se chegar a um

consenso, entre fundo e empresa, sobre os itens do acordo. É neste momento ainda,

que será decidido o percentual de participação do fundo na empresa, sempre se

respeitando os limites de investimento estabelecidos no estatuto do fundo. Este

percentual é calculado quase sempre de mesma forma - o que difere de empresa

para empresa é o tipo de título que se utilizará para adquirir a participação 54_

prepara-se uma projeção do valor da empresa num determinado horizonte de tempo,

trazendo-se esta projeção a valor presente utilizando-se como taxa de desconto a taxa

de retorno exigida pelo fundo para cada tipo de investimento.

As taxas de retorno exigidas pelos fundos de private equity dos seus

investimentos são bastante elevadas. Pata empresas nas fases de seed e start-up as

taxas requeridas de retorno ficam em torno de 70% ao ano; early-stage, 50%; e later-

stage, entre 35% e 25% ao ano. Embora estas taxas sejam bastante elevadas, os

retornos dos fundos em si não são tão elevados, o que ocorre porque o retorno do

fundo é uma média dos retornos de todas as operações realizadas, sucessos e

fracassos. De fato, a taxa de retorno requerida pelo fundo de private equity é apenas

um indicativo do retorno desejado, o que não significa que todas as operações

apresentarão este desempenho. Apenas os investimentos classificados como

"sucessos absolutos" apresentam, no mínimo, a taxa de retorno requerida. São casos

clássicos como Microsoft, Apple, Intel, entre outros.

Outra conclusão que se pode tirar da discrepância entre as taxas de retorno

requeridas pelo fundo e as taxas de retorno apresentadas aos investidores, é a de que

o desvio-padrão dos retornos é muito alto, o que explicaria as altas taxas exigidas,

54 A participação pode-se dar através da aquisição de ações ordinárias ou de debêntures conversíveis
em ações.
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pois, esta seria uma forma de se ajustar o retorno ao risco da atividade de private

equity. Na prática, observando-se a curva de retornos obtidos com os investimentos

realizados pelos fundos de private equity, percebe-se que esta é uma curva normal

fortemente assimétrica, uma vez que mais da metade de todos os investimentos

realizados apresentam retornos abaixo da média e, apenas um pequeno número de

investimentos produz retornos extraordinários, sendo estes últimos os que elevam a

média da indústria.

As taxas de retorno exigidas e o valor futuro projetado da empresa são pontos

da negociação entre fundo e empresa que levantam o problema de assimetria

informacional entre as partes, além da questão do agente. Os administradores da

empresa querem aumentar o máximo possível o seu valor futuro como forma de

diminuir o número de ações que serão dadas ao fundo em troca do investimento. O

fundo, por sua vez, tem como prática ado~ar uma postura conservadora nas projeções

de investimentos, além de utilizar uma taxa de retorno elevada'? para descontar o

fluxo de caixa projetado.

Taxas de retorno tão elevadas embutem um prêmio pelo risco de "moral

hazard", o que significa dizer que os administradores das empresas podem agir em

seu próprio interesse às custas dos investidores. Por conta disto, os fundos de private

equity utilizam-se de vários mecanismos para tentar alinhar os interesses dos

administradores das empresas aos dos seus investidores. Incluem-se entre estes

mecanismos, um programa que prevê que os administradores passem a possuir ações

da companhia que administram'"; o tipo de título que será utilizado para se comprar a

participação na empresa - ações ordinárias ou títulos de dívida conversíveis em

ações'"; e contratos de trabalho para os administradores que prevêem situações

específicas.

55 A taxa de retomo requerida para cada tipo de investimento (start-up, early ou later stage)
56 Caso as empresas não sejam familiares e os proprietários sejam, também, os administradores
57 Nos EUA, existe, ainda, um outro tipo de equity que pode ser emitido: ações preferenciais
conversíveis em ações ordinárias.
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Estes mecanismos podem ser encarados como de incentivo gerencial, pois, o

seu objetivo é tentar fazer com que h~ja um alinhamento entre os interesses dos

administradores da empresa e do fundo. Existem, ainda, os mecanismos de controle

Monitoramento.

que o fundo tenta exercer sobre a empresa. Todos estes mecanismos serão descritos

no próximo capítulo, Govemança Chrporativa - Mecanismos de Controle e
I

I

I
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7. O MODELO DE GOVERNANÇA

"Governança corporativa diz. respeito aos sistemas de controle e
monitoramento estabelecidos peles. acionistas controladores de uma
determinada empresa ou corporação, de tal modo que os administradores
tomem suas decisões sobre a alocação dos.recursos de acordo com o
interesse dos proprietários. " (SIFFERT, 1999, p.2}

Adaptando-se, para a indústria de private equity, a definição dada por

SIFFERT (op.cit.) ao termo Governança Corporativa, pode-se afirmar que, nessa

indústria, govemança corporativa diz respeito aos sistemas de controle e

monitoramento estabelecidos: (a) pelos investidores em relação aos administradores

dos fundos e (b) pelos administradores dos fundos em relação aos administradores

das empresas, de tal modo que os agentes tomem suas decisões sobre a alocação dos

recursos de acordo com os interesses dos principais.

A indústria de private equity é um segmento no qual, embora impere um alto

grau de assimetria informal, os custos de agência foram consideravelmente

reduzidos. Isso se deve, fundamentalmente, ao sistema de governança estabelecido,

mas também, ao processo de investimento realizado pelos fundos - cercando-se de

garantias e o máximo de informações antes da concretização do negócio. Os critérios

de seleção dos investimentos e o processo de due diligence contribuem para uma

maior transparência das informações sobre a empresa. A liberação escalonada dos

recursos, tanto dos investidores para os fundos quanto dos fundos para as empresas,

é, também, um mecanismo importante na prevenção de potenciais conflitos entre

agente e principal.

Existe um pressuposto de que comportamentos oportunistas surgem por conta

da ausência de regras, mecanismos de controle e formas eficazes de aplica-los e,

ainda, quando o custo de monitoramento é muito alto. Os mecanismos de controle e

monitoramento utilizados pelo principal têm a função de reduzir ao máximo esse tipo

de atitude por parte dos agentes e, conseqüentemente, os custos de agência.
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Entretanto, é importante destacar o papel dos mecanismos de incentivo, e não apenas

de controle e monitoramento, na tentativa de alinhar os interesses do agente aos do

principal.

A indústria de private equity possui alguns mecanismos de incentivo bastante

peculiares, como, por exemplo, a reputação do administrador e o sistema de

remuneração adotado. Eles agem como poderosos mecanismos de incentivo,

reduzindo severamente o problema de agência na relação entre o investidor e o

administrador de fundo. Na relação entre o fundo e a empresa, pode ser citado como

exemplo de mecanismo de incentivo, a metodologia de cálculo do valor da empresa,

mais especificamente, o processo de avaliação do negócio, que gera um incentivo

claro para a criação de valor pelo empreendedor.

Os mecanismos de controle, por sua vez, constam dos acordos de acionistas e

do estatuto de criação do fundo. Eles são importantes na prevenção de

comportamentos oportunistas, seja por parte do agente ou do principal, deixando

claro quais são as penalidades aplicáveis a casos específicos de violação dos direitos

de qualquer uma das partes envolvidas na transação.

A seguir serão descritas as relações entre os investidores e os administradores

dos fundos e entre os administradores dos fundos e os administradores das empresas

à luz do problema de agência, destacando-se os mecanismos de incentivo, controle e

monitoramento adotados pela indústria de private equity.
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7.1 Mecanismos de Controle e Monitoramento na

Relação entre Investidor e Administrador de Fundos de

Private Equity

Os administradores de fundos de private equity têm a função de administrar o

capital de investidores que optaram por alocar recursos nesse mercado utilizando,

para isso, um intermediário. Em situações como essa podem surgir conflitos de

interesses, portanto, é necessário que contratos bastante específicos sejam firmados

entre as partes. Esses contratos devem prever as situações nas quais o agente possa

assumir comportamentos oportunistas, agindo de má-fé ou em proveito próprio, às

custas do principal.

Na relação entre os investidores e os administradores dos fundos, alguns

conflitos de interesses são citados, pela literatura consultada, como bastante comuns,

a saber:

1. o administrador do fundo pode comprar ações de uma empresa na qual

o fundo está investindo a um preço inferior àquele o pago pelo fundo. Esse desvio

pode ocorrer se o administrador do fundo comprar ações da empresa antes da entrada

do fundo. Os sócios limitados previnem-se desse problema exigindo que os

administradores do fundo realizem os seus investimentos nas empresas ao mesmo

tempo e pelo mesmo preço que o fundo;

2. o administrador pode investir diretamente numa empresa que também

está recebendo recursos do fundo. Esta atitude por parte do administrador pode ter

duas conseqüências: (a) ele pode maximizar o seu investimento direto e (b) como

existe esse incentivo à maximização do seu próprio investimento, o administrador

poderia dispensar mais atenção a esse investimento em particular em detrimento dos

demais investimentos da carteira do fundo. Como a preocupação do investidor é com

a rentabilidade do fundo como um todo, normalmente, eles proíbem o investimento
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direto por parte do administrador ". No caso de permitirem o investimento direto, os

investidores costumam exigir que ele seja feito em todas as empresas que compõe a

carteira do fundo;

3. o administrador pode realizar investimentos em empresas nas quais

ele tem alguma participação. Nesse caso, cabem as mesmas ressalvas do item 2;

4. o administrador do fundo pode fechar um novo fundo antes de

finalizado o período de investimento do fundo atual. Nos Estados Unidos, os

administradores de fundos " podem ter vários fundos sob a sua administração ao

mesmo tempo. Entretanto, quando os administradores iniciam um novo fundo antes

de finalizado o período de investimento'" do fundo atual, eles passam a dividir a

atenção entre dois fundos na busca por oportunidades de negócios. Por essa razão, os

investidores proíbem que novos fundos sejam lançados pelo administrador até que

um certo percentual do capital comprometido já tenha sido investido, ou até uma

determinada data.

Atitudes como as descritas podem surgir por várias razões. A principal delas

está ligada à estrutura das limited partnerships, uma vez que é vedada ao sócio

limitado uma participação ativa no processo de investimento do fundo. Sendo assim,

o estabelecimento de contratos de longo prazo, proibindo algumas ações por parte

dos administradores e prevendo punições severas para determinados

comportamentos, tem a função de inibir qualquer desvio por parte do agente.

A teoria de contratos prevê que, em relações nas quais os beneficios de se

proibir certas atitudes do agente são maiores do que os custos de se estabelecer

58 O administrador do fundo, antes de realizar qualquer investimento direto, deve pedir permissão ao
advisory board ou aos sócios limitados diretamente.
59 Nesse caso, várias limited partnerships, nas quais os administradores são os general partners. Em
relação aos limited partners, ou seja, aos investidores, eles podem investir em apenas um fundo ou em
vários fundos ao mesmo tempo, administrados, ou não, pelo mesmo administrador.
60 O periodo de investimento de um fundo de private equity dá-se, geralmente, nos primeiros três a
cinco anos de vida do fundo. Os anos subseqüentes são destinados ao monitoramento dos negócios e,
por fim, ao desinvestimento.
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contratos e monitorar o seu cumprimento, devem ser incluídas nesses contratos,

cláusulas que restrinjam e/ou proíbam atitudes e atos oportunistas por parte do

agente, impondo sérias penalidades a esses comportamentos.

Na indústria de private equity, por imperar um alto grau de assimetria

informacional e por se tratar de um campo fértil ao surgimento de conflitos de

interesses, são firmados elaborados contratos entre os investidores e os

administradores de fundos. Esses contratos valem para todo o período de vida do

fundo, sendo que neles estão previstas as condições sob as quais a sociedade pode ser

desfeita ou o administrador substituído. Como esses contratos são elaborados de

forma a proteger os investidores, eles contêm cláusulas que limitam os poderes dos

administradores, assim como as condições de funcionamento do fundo. Nos Estados

Unidos, existem cláusulas que, por estarem presentes em virtualmente todos os

contratos, acabaram por compor um "conjunto padrão de cláusulas contratuais". No

Brasil, através das entrevistas realizadas, pôde-se perceber que a realidade norte-

americana se reproduz. A seguir, será descrito esse conjunto de cláusulas padrão>

Em primeiro lugar está o prazo de vida do fundo. O administrador não pode

manter o dinheiro dos investidores aplicado por um período indefinido. Os fundos

duram, em média, dez anos, quando, então, são desfeitos. Essa cláusula é importante

quando o administrador do fundo assume comportamentos oportunistas, ou ainda,

quando não houve empatia entre o investidor e o administrador do fundo. Dessa

forma, os investidores têm reservado o direito de não investirem novamente num

fundo administrado pelo mesmo capitalista de risco?'.

Segundo, o investidor pode se limitar a integralizar somente o capital

comprometido inicialmente, quando da constituição do fundo, não aprovando

nenhum aumento de capital adicional. Terceiro, a distribuição dos resultados dos

investimentos deve ser feita assim que ocorrer a venda da participação na empresa,

não sendo permitido-o reinvestimento dos retornos no fundo. Quarto, o sistema de
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remuneração dos administradores do fundo é composto por uma parcela fixa e outra

variável, o que gera um incentivo à criação de valor pelo administrador. O modelo de

remuneração dos capitalistas de risco será discutido em profundidade mais adiante.

Quinto, a participação do administrador no capital do fundo. A grande maioria dos

contratos prevê a participação dos administradores no fundo, o que faz com que

muitos administradores utilizem uma parte de seu patrimônio pessoal para realizar

esse investimento'i'. Nesse caso, existe um incentivo claro à criação de valor pelo

agente.

Por fim, a reputação do administrador do fundo. Esse é o principal

mecanismo de incentivo a um bom desempenho do administrador, seja em termos

éticos ou financeiros. A reputação é um fator importante tanto para administradores

ligados a grandes e renomadas limited partnerships, quanto àqueles ligados a limited

partnerships ainda pouco conhecidas. A sobrevivência de um administrador de

fundos, no mercado de private equity, depende da sua reputação, alcançada através

da realização de bons investimentos e retornos, do chamado track record no negócio

e, ainda, da sua conduta em termos éticos.

Os principais mecanismos de incentivo dos administradores de fundos são

detalhados a seguir.

Participação do administrador no capital do fundo

A participação do administrador no capital do fundo é conhecida como co-

investimento. O co-investimento é, em geral, compulsório para o administrador e gira

61 Capitalista de risco é um termo utilizado ppra designar-se o administrador de fundo de venture
capital ou private equity.
62 O investimento do administrador gira em torno de 1% do patrimônio do fundo. No Brasil, esse
percentual é consideravelmente maior, visto que, a maioria dos fundos locais está ligada a grandes
bancos de investimento que utilizam o fundo de private equity como forma de aumentar a sua
rentabilidade.
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em tomo de 1% do patrimônio do fundo, nos Estados Unidos. Os investidores

exigem o co-investimento do administrador por ser este um importante mecanismo

de incentivo ao alinhamento de interesses e à criação de valor. O fato de o

administrador ter que comprometer uma parte do seu patrimônio pessoal para realizar

o investimento no fundo que ele administra cria condições para que ele aja como

investidor. Esse é um mecanismo clássico de incentivo e controle utilizado no âmbito

das corporações'" conforme já foi discutido no capítulo 6.

Uma pesquisa realizada, em 1987, pela Venture Economics detectou que a

participação dos capitalistas de risco nos fundos que administravam era, em 61% dos

fundos pesquisados, de 1% do capital comprometido. O que atendia a uma

determinação legal do Tesouro americano de que a contribuição do general partner

deveria ser de, no mínimo, 1% do capital do fundo [SAlll.-MAN (1990)]. Embora

essa determinação tenha sido revogada, uma pesquisa mais recente, realizada por

TOLL et al. (1999), detectou que, em 67% dos fundos pesquisados, a participação do

administrador permanecia em 1% do capital do fundo (vide o Gráfico 7.1 abaixo).

Gráfico 7.1 - Participação do Administrador no Capital do

Fundo (nos EUA)

66%

29%

6%

I I

< 1% 1% 1,1% -5%

Fonte: Adaptado de TOLL et ai. (1999)

63 É comum nas empresas que os seus principais executivos sejam encorajados a investir parte do seu
patrimônio pessoal em ações da empresa que dirigem. Além de receberem parte da sua remuneração
em opções de ações da empresa. Sendo estes mecanismos clássicos de incentivo à redução do conflito
de interesses entre agente e principal.
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Os fundos pesquisados no Brasil apresentam uma maior participação do

administrador no seu capital, chegando a 20% do capital do fundo em alguns casos.

A hipótese levantada para explicar tal fenômeno está ligada ao fato da atividade de

capital de risco ser ainda muito recente no Brasil. Uma maior participação do

administrador do fundo nos investimentos realizados é um sinalizador para os

investidores do comprometimento do administrador com os negócios que ele

pretende realizar. Além disso, por estarem ligados a grandes bancos de investimento,

os fundos de private equity, no Brasil, passam a ter uma parcela consideravelmente

maior de capital para investimento, ao passo que limited partnerships independentes

contam apenas com o patrimônio pessoal do general partner para integralizar a sua

participação no fundo, o que. acontece geralmente através de notas promissórias;

quase nunca em dinheiro.

Outro fator, que está diretamente relacionado ao fato dos fundos de private

equity estarem ligados a grandes bancos comerciais e de investimentos, é a

rentabilidade proporcionada pelos fundos. No Brasil, a maior parte dos grandes

bancos - comerciais e de investimentos - já possui ou está montando uma área

destinada a operações de private equity. Os altos retornos, alcançados com as

operações realizadas pelos pioneiros, foram um fator preponderante na análise dos

bancos ao se decidirem por operar nesse mercado. Além disso, fundos de private

equity são uma excelente opção de investimento para os clientes mais abastados,

sobretudo aqueles do segmento de private banking",

Nos Estados Unidos, somente os fundos de leverage buyouts65 apresentam

essa característica de altos percentuais de participação do administrador, sendo que,

em alguns fundos, esse percentual chega a 35% do capital do fundo. Isso ocorre, não

só para que o investidor tenha uma maior confiança no administrador, mas também,

64 Private banking é um segmento, dentro de alguns bancos, destinado à administração de pequenas e
f:randes fortunas de pessoas fisicas.
j Leverage buyout (LBO) ou compra alavancada é uma operação de compra de uma companhia,

por um pequeno grupo de investidores, fortemente financiada pela emissão de títulos de dívida (daí o
termo compra alavancada).
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para que o retomo do administrador do fundo seja maior (não estando limitado às

taxas de administração e de desempenho).

Reputação do administrador do fundo

As limited partnerships possuem um prazo de vida, definido em estatuto, de

dez anos. Por essa razão, para permanecerem no negócio, os administradores

precisam lançar novos fundos regularmente. Como o período de investimento dos

fundos acontece, em geral, nos primeiros três a cinco anos, os seus administradores

devem lançar um novo fundo logo após o atual ter finalizado a sua fase de

investimento.

Lançar um novo fundo é uma tarefa bastante trabalhosa e que consome muito

tempo e dinheiro dos administradores de fundos de private equity. Essa atividade

envolve longas apresentações aos investidores interessados e aos seus advisors, o que

pode levar, até a decisão final de investimento, de dois meses a um ano, dependendo

da experiência e da reputação do administrador que se apresenta. A imprensa

especializada tem um papel fundamental na formação da reputação de um

administrador, pois, são divulgadas, através de periódicos, várias informações sobre

os fundos em funcionamento, as empresas que têm recebido investimentos e os

retornos obtidos.

o track record do administrador é um fator importante, sempre considerado

pelos investidores, uma vez que, ele traz informações sobre a habilidade do

administrador do fundo no mercado de private equity. Além disso, um administrador

com track record no negócio tem um maior incentivo para proteger a sua reputação,

não incorrendo em atitudes desnecessariamente arriscadas, o que aumenta a

confiança do investidor. A experiência e a reputação de um administrador são

encaradas como um ativo que deve ser preservado. Por conta disso, a reputação é o
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principal mecanismo de incentivo ao desempenho e à conduta dos administradores de

fundos de private equity. Existem relatos de administradores que passaram mais de

dois anos tentando fechar um segundo fundo sem sucesso por conta de desempenho

ruim no seu primeiro fundo 66.

o Sistema de Remuneração

o sistema de remuneração dos administradores de fundos de private equity é

composto por duas parcelas: uma fixa e uma variável. A parcela fixa corresponde à

taxa de administração do fundo. A definição do percentual da taxa de administração

é um tema sempre polêmico nas negociações entre limited e general partners,

quando da constituição do fundo. O montante proveniente da taxa de administração é

utilizado para cobrir os gastos operacionais do fundo, o que inclui os salários de

pessoal, inclusive dos analistas e administradores, as despesas gerais (material de

escritório, viagens para prospecção de novos negócios ou acompanhamento dos

negócios atuais, aluguéis, impostos e taxas, etc.) e, ainda, outras despesas nas quais

se incorre, como despesas de seguros e com assessoria jurídica, análises setoriais,

etc.

A taxa de administração não pode ser encarada como um mecarusmo de

incentivo ao administrador do fundo, uma vez que não é através do seu salário que

ele pode vir a enriquecer. A maioria dos investidores concorda com essa afirmação e,

por essa razão, o grande incentivo ao bom desempenho do fundo vem do carried

66 A imprensa especializada está sempre publicando notas sobre a abertura de novos fundos, sejam
eles casos de sucesso ou fracasso. Em 1994, por exemplo, a Kleiner Perkins Caufield & Byers
(KPCB) lançou seu sétimo fundo. Apesar de estarem cobrando um carried interest (taxa de
performance) de 30% - bem acima da média de mercado de 20% - os 225 milhões de dólares da
abertura foram subscritos imediatamente, levando os administradores do fundo a estabelecerem cotas
para os limited partners que já estavam com eles em outros fundos e a serem extremamente seletivos
com novos investidores. Mais ou menos na mesma época, Hamilton Robinson & Co. viu o lançamento
do seu segundo fundo fracassar, após dois anos de esforços incessantes. No seu primeiro fundo ele
teve alguns problemas com os investidores, o que comprometeu severamente a sua reputação.
(Venture Capital Journal, AugustlSeptember, 1994; apud FENN, LIANG e PROWSE, 1995, p.36)
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interest, que será discutido mais adiante. Entretanto, o valor absoluto das taxas de

administração vem aumentando muito nos últimos anos, o que tem levado esse

assunto a permanecer mais tempo do que deveria na pauta de negociações para

constituição dos fundos nos Estados Unidos.

Até meados dos anos 90, o padrão para as taxas de administração de fundos

de private equity era de 2% sobre o capital comprometido no fundo'". Isso pode se

dar de duas formas: (1) inicia-se o fundo cobrando uma taxa de administração de 2%

a 3% a.a. nos primeiros três a cinco anos (que são os anos em que, normalmente, são

realizados os investimentos pelo fundo) e abaixa-se o percentual nos anos

subseqüentes até se atingir 1,5% a.a.; ou (2) a taxa cobrada é de 2% a.a. durante toda

a vida do fundo. Essa foi a prática predominante durante os anos 80 e metade dos

anos 90. Desde então, dois fatores causaram um aumento substancial no montante

recebido de taxas de administração pelos fundos de private equity, o que mudou o

padrão pré-estabelecido, são eles:

o tamanho médio dos fundos de private equity aumentou

consideravelmente no final da década de 90. O aumento médio no patrimônio

dos fundos, de 1997 para 1998, foi de 47%. Alguns fundos chegaram a

triplicar o valor do capital investido, entre o fechamento de um fundo e outro.

Esse aumento no capital sob administração das limited partnerships levou os

administradores a diminuírem os percentuais de taxa de administração.

Entretanto, como essa diminuição não se deu na mesma proporção do

aumento no tamanho dos fundos, a receita proveniente das taxas de

administração aumentou substancialmente no final da década de 90. Com o

atual desaquecimento da economia americana, é muito provável que os

investimentos em private equity sejam afetados, reduzindo não só o

67 É importante salientar que o capital comprometido é aquele que os sócios comprometeram-se a
integralizar quando da constituição do fundo. A integralização é feita conforme as oportunidades de
negócio surgem e os investimentos são realizados, porém, a taxa de administração é paga sobre o
capital comprometido inicialmente e não sobre o capitaljá investido.
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patrimônio médio dos fundos, mas também, o número de fundos em

funcionamento.

Novos fundos são lançados a cada três anos, ou seja, uma vez que o

capital comprometido é investido, os administradores iniciam o processo de

lançamento de um novo fundo. Como a maioria dos fundos tem sua vida

prorrogada por mais alguns anos, além dos 10 anos estabelecidos no estatuto,

os administradores podem ter sob sua gestão três ou quatro fundos ao mesmo

tempo. Como estão recebendo taxas de administração de quatro fundos

simultaneamente e, como há ganhos de escala e de escopo, o montante

recebido pelos os administradores, proveniente das taxas de administração,

aumentou substancialmente.

Esses fenômenos agravaram a discussão acerca do percentual que deve ser

pago pelos sócios limitados a título de taxa de administração. Imaginando-se um

exemplo hipotético de um fundo de $ 50 milhões de dólares com uma taxa de

administração de 2% ao ano, em dez anos, seriam pagos $ 10 milhões de dólares

pelos investidores ao fundo. Sendo que, nenhum dólar desse dinheiro foi diretamente

investido em algum negócio e, portanto, não haverá nenhum retomo sobre ele.

o tamanho do fundo é um fator relevante na discussão sobre o percentual da

taxa de administração. Grandes venture companies, firmas com várias limited

partnerships, não só podem, como vêm reduzindo os percentuais de taxa de

administração frente à nova realidade do mercado. Entretanto, fundos menores, que

não conseguem alcançar as economias de escala e escopo dos grandes fundos, ainda

permanecem com percentuais mais altos de taxa de administração. Os grandes

fundos foram os primeiros a reduzir as taxas de administração nos Estados Unidos,

passando a cobrar no início da vida do fundo apenas 1,7% ao ano. Em contra-partida,

fundos menores apresentam taxas de administração de, em média, 2,2% a.a., como

pode ser observado na Tabela 7.1:
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Tabela 7.1 - Taxas de Administração por Tamanho do Fundo

(nos EUA)

Fundo (milhões <$125 $125- $250- $500- $750- >$1 Todos

de dólares) $249 $499 $749 $999 bilhão os

fundos

Média 2 2 1 2 1 1 2

Mediana 2 2 1 2 1 1 2

Fonte: Adaptado de TOLL et aI. (1999)

No Brasil, os administradores dos fundos consultados afirmaram que a taxa

de administração cobrada é de 2% a.a., porém, ela não incide sobre o capital

comprometido e sim sobre o capital investido. Essa prática, comum no mercado.

brasileiro, é de certa forma o outro extremo do que vem ocorrendo nos Estados

Unidos. Pode surgir, por conta disso, um problema de seleção adversa, que está

associado ao custo de agência. O fundo não tem nenhuma receita no início das suas

atividades, ou seja, quando se estão prospectando novos negócios e incorrendo nas

maiores despesas. Dessa forma, a ausência de receita pode agir como um incentivo

ao administrador para que ele aceite qualquer proposta de investimento e acelere a

sua entrada de caixa. Haveria, portanto, um problema de seleção pois, nem sempre as

melhores propostas seriam aquelas que foram aceitas.

Apenas um dos fundos consultados afirmou que a taxa de administração

incide sobre o capital comprometido. Na realidade, isso só foi possível, segundo o

seu gestor, porque um dos sócios limitados é o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), o que facilitou a negociação da taxa de administração com

os outros sócios limitados, quando da constituição do fundo.
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A outra parcela da remuneração dos administradores de fundos de private

equity é proveniente da taxa de desempenho, ou carried interest. A expectativa de

receber uma parte dos lucros auferidos nas operações realizadas pelo fundo é o

principal incentivo que os administradores podem ter. O padrão da indústria de

private equity é de 80% do lucro para os sócios limitados e 20% para os

administradores do fundo (SAHLMAN, 1990; FEN, LIANG e PROWSE, 1995;

GOMPERS e LERNER, 1999). Esse padrão, válido para os Estados Unidos, repete-

se no Brasil.

Embora o rateio 80%-20% seja o padrão no mercado de private equity,

existem algumas variações no que tange à devolução da taxa de administração para

os sócios limitados. Alguns fundos descontam o montante recebido a título de taxa

de administração antes de calcularem os 20% do lucro para o administrador, o que

acaba por aumentar o retomo do investidor. Na pesquisa realizada por TOLL et al.

(1999) detectou-se que a maioria dos fundos de private equity consultados (92%)

optou por carried interests de 20% sobre o lucro. A pesquisa demonstrou, ainda, que

47% dos fundos da amostra optaram por descontar o montante pago ao fundo como

taxa de administração antes de calcular os seus 20% sobre o lucro auferido com as

operações; enquanto 45% optaram pelos 20% sem o desconto da taxa de

administração.

Outra variação, relatada por GOMPERS e LERNER (1999), refere-se ao

cálculo do carried interest sobre o retomo global do fundo. Essa é uma variação da

prática comum, na qual a taxa de desempenho é calculada sobre cada operação

individualmente. A incidência do carried interest sobre o retomo global do fundo

beneficia os investidores quando algum dos investimentos resulta em perda. Mais do

que isso, cria-se um incentivo maior ao administrador para que ele busque um

retomo total mais elevado e não de um ou outro investimento especificamente. É de

interesse do administrador investir mais tempo e dedicar-se mais a empreendimentos

que têm uma maior probabilidade de apresentarem um retomo excepcional, pois

assim, ele, além de receber os 20% sobre o lucro da operação, melhora a sua
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reputação como administrador. No modelo onde os 20% incidem sobre o retorno

global do fundo, esse incentivo deixa de existir, prevalecendo o incentivo ao bom

desempenho de todos os investimentos.

Conselhos Consultivos68 (Advisory Boards)

Os limited partners organizam-se em conselhos consultivos compostos por

alguns sócios limitados (de três a nove), escolhidos pelo administrador do fundo. As

reuniões acontecem com uma periodicidade anual ou semestral. Os conselhos

raramente influenciam as decisões de investimento, pois, dessa forma, estariam

violando a característica jurídica da responsabilidade limitada dos limited partners.

Os papéis e os poderes atribuídos aos conselhos deliberativos variam muito entre os

fundos, mas existem características comuns a todos, conforme as listadas a seguir:

aprovar as taxas de desconto que serão utilizadas no processo de

avaliação das empresas que comporão a carteira do fundo;

resolver conflitos de interesses, como, por exemplo, quando um dos

administradores do fundo possui participação numa empresa na qual pretende

realizar algum investimento futuro com recursos do fundo;

aprovar a prorrogação do prazo de vida do fundo.

Além daquelas menos comuns:

escolher a empresa que realizará a auditoria no fundo quando da

distribuição do carried interest aos sócios;

aprovar o orçamento anual apresentado pelos administradores do

fundo;

ratificar e aprovar as distribuições de resultados;
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analisar e decidir sobre eventuais atitudes, questionáveis ou

oportunistas, cometidas por algum dos sócios, sejam eles sócios limitados ou

administradores do fundo.

Indenizações

Provisões para indenizações têm o objetivo de proteger o administrador do

fundo de eventuais ações legais que possam vir a ser movidas contra ele. Ações

legais podem ser movidas contra o fundo quando os administradores de alguma das

empresas que compõe a sua carteira tomem decisões que acarretem em algum dano à

sociedade ou a algum indivíduo em especial.

Esse tipo de provisão é muito mais comum nos Estados Unidos onde o

sistema legal encontra-se mais desenvolvido, principalmente do ponto de vista das

indenizações por danos morais. No Brasil, o mercado segurador vem evoluindo

muito nos últimos anos e já existe uma demanda razoável por produtos dessa

natureza, sobretudo para executivos de grandes empresas, normalmente, mais

expostos a esse tipo de riscos.

Cláusulas de Divórcio e do "Executivo-Chave"

o estatuto de constituição do fundo contém uma série de cláusulas que têm a

finalidade de atuar como mecanismos de controle dos administradores. Algumas

delas são muito comuns e constam praticamente de todos os estatutos, sendo mais

comuns as cláusulas de "divórcio", ou seja, as situações nas quais haverá o

rompimento da sociedade. As razões que podem levar à dissolução do fundo têm

como causa uma atitude que leva ao rompimento da relação de confiança entre os

68 Tradução livre da autora.
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sócios limitados e os administradores do fundo. Existem, na prática, duas situações

nas quais fica evidente esse rompimento: (1) quando o administrador do fundo não

cumpre as regras estabelecidas no contrato ou as determinações do advisory board,

cometendo algum ato que cause dano aos sócios limitados; e (2) quando o

administrador do fundo, ou seja, o executivo-chave se demite.

É importante salientar que, embora essas cláusulas sejam muito comuns nos
!"

estatutos dos fundos, a sua efetiva utilização pelos investidores é muito rara. Não só

porque a ocorrência de atitudes oportunistas pelos administradores dos fundos seja

pouco freqüente, mas principalmente porque os investidores optam por uma política

de "low profile", preferindo não renovar seus contratos com administradores que não

correspondem às suas expectativas. Isso significa dizer que será dificil para um

administrador abrir um novo fundo quando ocorrer algum problema com os

investidores da limited partnership que ele administra atualmente.

Na pesquisa realizada por TOLL et aI. (1999), 80% dos estatutos dos fundos

consultados nos Estados Unidos contêm a cláusula de divórcio quando o

administrador pratica atos oportunistas ou quando existe violação das cláusulas do

contrato firmado entre limited e general partners. Essa cláusula permite aos sócios

limitados votarem pela saída ou substituição do administrador; ou ainda, pela

dissolução do fundo. Porém, com o intuito de evitar que sejam cometidas injustiças

contra o administrador do fundo, para que a cláusula de divórcio seja acionada, é

preciso que uma auditoria independente ateste a efetiva ocorrência de ato indevido

pelo administrador.

Além disso, dos fundos consultados, 51% exigram que, para que o

administrador fosse substituído ou o fundo fosse dissolvido, pelo menos dois terços

dos sócios limitados estivessem de acordo. Em 35% dos contratos, era exigida

maiona qualificada (mais de dois terços dos sócios limitados deveriam estar de

acordo) e, em 13% dos fundos era exigida maioria simples. 1% dos fundos da

amostra enquadrou-se em "outras formas" que não foram especificadas.
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Estão previstos em contrato, também, os casos em que o administrador

comete apenas uma "falta". Nesses casos, não caberia se acionar a cláusula de

divórcio, portanto, foi criado um tipo de advertência ao administrador que cometer

um ato considerado falta pelos sócios limitados. Essa cláusula foi encontrada em

64% dos contratos dos fundos consultados.

Outras Cláusulas

GOMPERS e LERNER (1996) em seu artigo intitulado "The use of

covenants: an empirical analysis of venture partnership agreements. ", fazem uma

análise minuciosa de 140 contratos firmados entre investidores e administradores de

fundos, levantando quais são as cláusulas contratuais mais comuns entre eles. Foram

definidos três grandes grupos de cláusulas contratuais, a saber: (1) cláusulas

relacionadas ao funcionamento do fundo; (2) cláusulas relacionadas às atividades do

administrador do fundo; e (3) cláusulas de restrição aos investimentos. Cada grupo

será descrito a seguir.

Cláusulas relacionadas ao funcionamento do fundo

Nesse pnmeiro grupo estão as cláusulas que limitam: (a) o valor do

investimento que o fundo pode fazer em cada empresa que comporá a sua carteira;

(b) o uso de dívida pelo fundo; (c) o co-investimento com outros fundos

administrados pelo mesmo general partner; e (d) o reinvestimento dos lucros no

próprio fundo. Todas essas restrições visam coibir comportamentos oportunistas por

parte dos administradores do fundo. Na primeira delas, a idéia básica é a de evitar

que o administrador coloque mais recursos numa empresa que está apresentando um

desempenho insatisfatório para tentar salvá-la e obter algum retorno. Como o risco
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de uma operação de salvamento é muito alto, os sócios limitados não estão dispostos

a corrê-lo desnecessariamente.

Na segunda classe de cláusulas, a idéia é limitar o uso de dívida, pois, a

dívida aumenta a alavancagem do fundo e conseqüentemente o risco da carteira.

Como o carried interest pago ao administrador do fundo pode ser encarado como

uma opção, quanto maior o risco, maior o valor da opção que ele possui. Na terceira,

ao permitir o co-investimento com outros fundos administrados pelo mesmo

capitalista de risco, o investidor pode estar correndo o risco de ver seus recursos

investidos numa empresa que vem apresentando um péssimo desempenho, mas que o

administrador está tentando salvar para melhorar o retomo do seu outro fundo, às

custas dos investidores atuais.

Por fim, na quarta classe de cláusulas desse grupo, está a proibição ao

reinvestimento dos lucros no próprio fundo. Existe uma série de razões pelas quais os

administradores dos fundos prefeririam reinvestir os lucros a distribuí-los aos

investidores'". Portanto, para que isso aconteça é necessário que o assunto seja

colocado em pauta e votado pelos advisory boards.

Cláusulas relacionadas às atividades do administrador do fundo

Cinco classes de cláusulas foram encontradas neste grupo, algumas delas já

foram citadas e detalhadas. A primeira delas limita o investimento direto, com

recursos próprios, pelo administrador, nas empresas que compõe a carteira do fundo.

Quando os administradores investem em alguma empresa da carteira do fundo pode

haver um incentivo para que eles dêem mais atenção para estas empresas, em

detrimento das demais. Isso poderia afetar o retomo total do fundo e, por

69 A discussão sobre esse tema é muito ampla no âmbito das corporações. O próprio movimento de
takeovers foi impulsionado, de certa forma, pelo fato dos executivos não distribuírem aos acionistas
os lucros acumulados no caixa das empresas.
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conseqüência, dos investidores. Uma alternativa encontrada em alguns contratos foi

exigir que o capitalista de risco invista uma certa quantia em todas as empresas que

compõe a carteira do fundo.

A segunda classe restringe um problema oposto, alguns administradores são

avessos ao risco e, por essa razão, vendem para outros investidores os carried

interests a que têm direito. Os sócios limitados costumam proibir esse tipo de atitude,

pois, o objetivo de se dividir o lucro do fundo com os administradores é justamente o

de criar um incentivo ao seu desempenho. Vendendo esse direito, o administrador

estaria, teoricamente, deixando de ter o mesmo incentivo para monitorar os

investimentos do fundo e, conseqüentemente, alcançar maiores retornos.

O lançamento de novos fundos pelo capitalista de risco é o assunto da terceira

classe de cláusulas. Com o fechamento de novos fundos, o valor recebido das taxas

de administração aumenta substancialmente. Com isso, os investidores temem que o

administrador não dispense a mesma atenção à prospecção de novos negócios para o

fundo como antes. Por essa razão, fica restrito o lançamento de um novo fundo antes

de terminado o período de investimento do fundo atual ". Da mesma forma, alguns

contratos proíbem os administradores de desenvolverem atividades externas ao fundo

por acreditarem que isso poderia desviar a sua atenção dos investimentos do fundo.

Por último, está a restrição à entrada de novos membros na equipe de

administradores. Admitindo-se novos administradores, menos experientes, os

capitalistas de risco podem reduzir a sua carga de trabalho, porém, a qualidade do

serviço prestado pode ficar comprometida. Portanto, para que novos membros sejam

admitidos é necessária aprovação dos advisory boards.

70 O que deve durar de três a cinco anos.
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Cláusulas de restrição aos investimentos

Com estas cláusulas os investidores procuram restringir investimentos em

certos títulos e classes de ativos. A principal preocupação, por trás destas restrições,

é a de que os administradores engajem-se em investimentos em áreas nas quais não

possuam track record, justamente para adquiri-lo. Atitudes como essa foram muito

comuns na década de 80, quando alguns administradores de fundos de private equity

passaram a investir em leveraged buyouts (LBO' s)71. Alguns deles lançaram,

posteriormente, fundos especializados em LBO' s. Porém, muitos amargaram pesados

prejuízos às custas dos investidores dos fundos de private equity que tiveram o

escopo do fundo redefinido pelos administradores.

o trabalho de G0.MPERS e LERNER (1996) demonstrou, ainda, que nem

sempre os contratos apresentam o mesmo número de cláusulas e restrições, ou seja,

existem períodos em que os investidores são mais complacentes com os

administradores de fundos. Duas hipóteses foram levantadas para tentar explicar esse

fenômeno: (1) estabelecer cláusulas contratuais e monitorar o seu cumprimento é

viável somente quando o custo de controle e monitoramento (custo de agência) é

menor do que os beneficios obtidos; e (2) se a demanda por fundos de private equity

aumenta, sem uma contra-partida na oferta, o preço 72 por esses serviços também

aumenta. Entretanto, verificou-se, através da análise da quantidade de cláusulas

contratuais que, na indústria de private equity, o ajuste não foi feito no preço e sim

na quantidade de restrições impostas aos capitalistas de risco.

Para se explicar esse fenômeno, a hipótese levantada foi a de que contratos

que estabelecem um preço fora do padrão da indústria (principalmente o padrão de

80%-20% de carried interests) chamariam muita atenção, podendo mudar o

referencial de mercado. Por sua vez, a inclusão ou exclusão de cláusulas contratuais,

71 Leveraged buyouts são compras a/avancadas.
72 O preço dos serviços de private equity é a remuneração do administrador do fundo, ou seja, taxa de
administração mais carried interests.
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restringindo as atividades dos administradores de fundos, não atrai tanto a atenção,

sobretudo dos investidores institucionais e dos órgãos reguladores.

7.2 Mecanismos de Controle e Monitoramento na

Relação entre os Administradores de Fundos de Private

Equity e as Empresas

A relação entre os administradores de fundos de private equity e as empresas

que recebem os seus investimentos é um tema ainda pouco explorado pelos

acadêmicos. Não existe, portanto, uma literatura muito ampla sobre o assunto. Uma

hipótese levantada é a de que a relação entre o fundo e a empresa está muito próxima

da relação entre os acionistas e os executivos, sendo que, os problemas de agência

que surgem nesta relação são muito parecidos com os daquela. A principal diferença

está no fato de que os acionistas são proprietários de empresas de capital aberto,

enquanto os fundos de private equity adquirem participações em empresas de capital

fechado. Na prática, essa diferença faz com que os fundos tenham um maior controle

e estejam mais próximos das empresas nas quais investem do que os acionistas estão

das S.A..

Nesse tópico, será analisado, em primeiro lugar, o perfil das empresas que

optam pelo financiamento via private equity, aSSIm como o dos seus

empreendedores. Em seguida, serão analisados os papéis que os fundos podem

assumir, dependendo do tipo de empresa que estão financiando. Por fim, serão

discutidos os mecanismos de incentivo, controle e monitoramento utilizados na

relação entre o principal e o agente, ou seja, entre os administradores dos fundos e os

administradores das empresas.

Uma empresa que recorre ao investimento de private equity possui algumas

especificidades que a diferenciam das demais. Pode se tratar de um empreendedor
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com um bom produto, de um inventor com uma boa idéia, de uma empresa que está

iniciando as suas atividades e tem um bom produto, ou ainda, de uma empresa já

estabelecida que passa por um processo de reestruturação societária ou,

simplesmente, que possui produtos com um alto potencial de vendas. O que elas têm

em comum é a necessidade de capital para financiar um bom projeto - detalhado no

business plan'". Mas, além disso, muitas delas precisam de um sócio com bons

conhecimentos de gestão empresarial e oom uma boa rede de relacionamentos, de

forma a promover uma alavancagem dos negócios da empresa.

Os fundos de private equity entrevistados afirmam, entretanto, que nem todas

as empresas necessitam de assessoria. Algumas delas estão muito bem estruturadas,

conhecem muito bem o mercado em que atuam e têm plenas condições de cumprir, e

até superar, o que foi proposto no plano de negócios. No caso dessas empresas, a

atuação do fundo limita-se a de fornecedor de capital que possui um assento no

Conselho de Administração, sem nenhuma atividade ligada à gestão da empresa.

Esse é o caso da empresa entrevistada. Ela foi procurada pelo fundo de private equity

por se tratar de uma empresa que conhecia muito bem o seu mercado, possuía um

produto extremamente competitivo e muito rentável e, por fim, sabia exatamente o

que deveria fazer para alavancar seus negócios. Nesse caso, o papel do fundo ficou

limitado ao de financiador do processo de expansão da empresa.

Entre os fundos de private equity atuantes no Brasil, a maioria deles assume o

papel de assessores e consultores, além de fornecedores de capital. Por conta disso,

fundo e empresa tomam-se parceiros que se complementam: a empresa obtém o

apoio necessário para expandir os seus negócios de forma sustentada e rápida e o

fundo maximiza o retomo do seu investimento. Por outro lado, existem fundos que

limitam o seu papel ao de fornecedores de capital. Esses fundos não têm interesse em

manter equipes de analistas que possam fornecer, também, um serviço de assessoria

às empresas nas quais investem. Isto muda, de certa forma, o tipo de empresa que

eles estarão prospectando, devem ser empresas que conhecem muito bem o seu

negócio e que têm uma idéia muito clara do que devem fazer para expandir o seu

73 A tradução utilizada para este termo é plano de negócios.
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mercado; além de uma equipe de gestão competente e totalmente sintonizada com o

mercado em que atua.

A relação entre o fundo e a empresa é regida, após o investimento, por um

instrumento contratual chamado Acordo de Acionistas. Todas as possibilidades

devem estar contempladas no acordo de acionistas, desde as penalidades para

possíveis desvios de conduta por parte dos administradores das empresas até os

mecanismos que poderão ser utilizados quando o fundo decidir sair do investimento.

No momento em que se inicia a descrição dos mecanismos de incentivo e controle do

agente, é importante destacar que os administradores das empresas não têm uma

tendência "natural" de apresentar comportamentos oportunistas, muito pelo

contrário, o fundo é visto como um importante parceiro. Não importa se a empresa

está apenas começando as suas atividades ou se é uma empresa já estabelecida.

Quando os seus proprietários decidem-se por admitir um novo sócio e, mais

especificamente, um fundo de private equity, é porque estão realmente dispostos a

abrir mão do seu "pátrio poder" em troca da sociedade com alguém que possa dar

início a um processo de expansão dos negócios. Sendo estas, as premissas éticas.

Os mecanismos de controle e monitoramento, que constam do acordo de

acionistas, são uma salvaguarda, tanto do fundo quanto da empresa, para a ocorrência

de eventuais desvios do programa original, ou seja, do que foi definido nas

negociações pré-investimento e do que está previsto no plano de negócios. Na

realidade, conflitos de interesses são os responsáveis por eventuais discórdias entre

os sócios. O primeiro deles, e talvez o mais importante, está relacionado ao prazo de

maturação do investimento. A empresa é para a maioria dos proprietários o projeto

de uma vida. Muitos deles fazem analogias da empresa com o filho. Por essa razão, o

sucesso do empreendimento no longo prazo é, para ele, uma questão de

sobrevivência, fisica e psicológica. O fundo de private equity, por sua vez, tem um

objetivo claro: alcançar o retorno proposto dentro do prazo especificado. Frente a

isso, o conflito pode se dar por causa do que entra em jogo nesse processo, ou seja,

se a maximização do valor da empresa no período em que o fundo permanece como

sócio comprometerá ou não a sua sobrevivência no longo prazo.
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Essa discussão suscita outra, de caráter mais amplo: o processo de tomada de

decisão pelo agente. Genericamente, pode-se afirmar que existem duas abordagens

sobre o processo de tomada de decisões gerenciais: a abordagem racional (ARCHER,

1980 e BLAI, 1986) e a perspectiva da racionalidade limitada (JANIS, 1989 e

NUTT, 1993). Segundo a abordagem racional, o administrador deve fazer uma

análise sistemática do problema e a escolha e implementação da solução devem

seguir uma seqüência lógica passo a passo. É através da utilização de procedimentos

sistemáticos que se chega a boas decisões. Abstraindo-se essa afirmação para o

âmbito da relação entre o principal e o agente, pode-se dizer que uma decisão

racional seria aquela na qual os interesses do principal são atendidos, ou seja, os

gerentes deveriam tomar as suas decisões de forma racional e sistemática, seguindo o

princípio da maximização do valor da empresa".

Entretanto, as decisões numa organização não só são muito complexas para

que todos os aspectos sejam compreendidos inteiramente, como existem outros

fatores e interesses que são levados em conta nesse momento. Discutir o que está

envolvido durante um processo de tomada de decisão, para que se tenha uma

perspectiva compartilhada do que acontece, é necessário, muitas vezes, para que o

administrador sinta-se mais seguro e confiante de que tomou a decisão mais acertada

naquele momento. Além disso, restrições pessoais como o estilo de decisão, pressões

de grupos de interesses (stakeholders), desejo de prestígio, ou simplesmente

insegurança, restringem uma tomada de decisão puramente racional, que deve

conduzir a uma escolha ideal (NUTT, 1993).

A perspectiva da racionalidade limitada descreve o processo de tomada de

decisão em ambientes onde há restrições de tempo e recursos, assim como em

ambientes complexos e mercados competitivos. Nestes casos, tomar a decisão ideal é

quase impossível, tendo em vista que a capacidade analítica e a racionalidade

humana são limitadas. Segundo essa abordagem, o que ocorre quando esses

elementos estão presentes é, muitas vezes, uma decisão intuitiva, onde são usados a

74 Entretanto, voltar-se-ia à discussão do capítulo 6, se o administrador deve maximizar o valor da
empresa no curto ou no longo prazo, o que dependeria dos incentivos que ele recebe (vide Figura 6.1)



138

experiência e o bom senso em vez da lógica seqüencial e o raciocínio explícito para

tomar decisões (SIMON, 1987). Ao utilizarem a intuição, baseada na sua experiência

pessoal e nos anos de prática gerencial, os administradores passam a entender mais

rapidamente os problemas, pressentindo qual alternativa irá solucioná-lo, o que

acelera o processo decisório (yV ALL Y e BAUM, 1994 e BEHLING e ECKEL,

1991).

Finalmente, um processo de tomada de decisão gerencial absolutamente

racional não tem a capacidade de incorporar elementos intangíveis, muito freqüentes

em situações complexas, nas quais o problema não está bem definido. Nestes casos,

ou seja, em situações pouco estruturadas ou em decisões não-programadas, a

perspectiva da racionalidade limitada e o uso da intuição parecem ser mais

adequados. Analogamente, em situações onde os fatores podem ser medidos e

analisados a abordagem racional deve prevalecer. Quando há uma predominância da

perspectiva da racionalidade limitada no processo decisório de uma empresa, as

decisões podem se tomar arbitrárias e sem nenhum embasamento numérico que as

justifique. Por outro lado, quando predomina a abordagem racional, a confiança

excessiva em números e estatísticas pode levar a gerência a tomar as decisões

erradas. As duas abordagens são necessárias, o que deve orientar os administradores

é o tipo de problema a ser resolvido.

Aplicando-se estas abordagens à relação entre o fundo e os administradores

das empresas, pode-se dizer que o que consta do plano de negócios é, em linhas

gerais, o que deve ocorrer com a empresa durante o período em que o fundo será seu

sócio. A forma como o negócio será gerenciado ou, mais especificamente, a maneira

como as decisões serão tomadas pelos administradores da empresa não devem ser

objeto de discussão com o fundo.

No caso da empresa entrevistada, ficou muito claro, no depoimento do seu

administrador, que a preocupação maior do fundo é com o bottom fine, ou seja, o

fundo está interessado no cumprimento das metas de retorno estabelecidas; se

possível, na sua superação. A maneira como os negócios serão conduzidos é uma
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responsabilidade do empreendedor. Uma evidência disso é o fato da capacidade

gerencial do empreendedor (track record e staying power) ser o principal critério de

seleção das empresas.

o próprio processo de seleção e avaliação das empresas atua como um

mecanismo de proteção do fundo, rejeitando propostas de investimento que se

tornarão um problema no futuro. Assim como o processo de due diligence, que tem

por objetivo não só comprovar as informações do plano de negócios, mas

principalmente conhecer a empresa, o seu produto, o mercado em que ela está

inserida e principalmente a sua equipe gerencial. Uma empresa cujo presidente tem

um escritório que mais se parece a uma sala do Ta}Mahal estará incorrendo em altos

custos de agência. A conduta ética e moral também é avaliada durante o processo de

due diligence. Empresas que atuam em mercados não éticos e que para sobreviver

adotam a conduta dos seus concorrentes são fortes candidatas a serem excluídas

ainda durante o processo seletivo. Caso o fundo esteja muito interessado no negócio,

mesmo após a constatação de que a emp~esa está inserida num segmento de mercado

não ético, são realizadas análises para se verificar a possibilidade de sobrevivência e

sucesso da empresa dentro da formalidade.

Mesmo cercando-se do máximo de informações antes de realizar o

investimento, podem haver desvios no decorrer do período em que o fundo será sócio

da empresa. Tendo isso em vista, os fundos utilizam mecanismos de controle e

monitoramento dos agentes, ou seja, dos administradores das empresas. Serão

descritos, na próxima seção, os mecanismos mais utilizados nos contratos realizados

nos Estados Unidos. A seguir, serão analisadas as evidências encontradas no Brasil,

através das entrevistas, de quais são as cláusulas mais comuns nos acordos de

acionistas firmados entre os fundos de private equity e as empresas brasileiras.
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Participação do fundo na empresa

o primeiro tópico a ser discutido, quando se trata de mecanismos de controle,

é a questão da participação do fundo na empresa. Normalmente, fundos de private

equity preferem adquirir participações minoritárias nas empresas, pois, participações

menores geralmente podem ser vendidas mais facilmente, embora não existam

restrições à participação majoritária." Os estatutos de constituição dos fundos

limitam a sua participação em cada empresa a determinados percentuais do capital

investido no fundo. Por isso, quanto maior for a empresa na qual o fundo deseja

investir, menor será a sua participação acionária. Na verdade, segundo os

administradores de fundos consultados, o percentual detido pelo fundo não é o mais

importante, mas sim possuir uma posição influente na empresa. Para que se tenha

uma posição influente, o que lhe é garantido através das cláusulas do acordo de

acionistas 76, é preciso nomear pelo menos um membro do Conselho de

Administração e, se for o caso, um membro da diretoria executiva.

Nomear membros da diretoria, levanta a questão da participação ativa do

fundo na empresa. Nos Estados Unidos, é comum que o fundo assuma um papel

ativo, após a sua entrada e durante todo o período de investimento. Entre as

atividades desenvolvidas pelo fundo estão: recrutar executivos-chave, melhorar o

relacionamento com clientes e fornecedores e participar da elaboração de táticas e

definição de estratégias. Alguns fundos vão mais longe, assumindo o controle mais

diretamente e passando a atuar no dia-a-dia da empresa. Essa atitude nada mais é do

que uma tentativa de aumentar a probabilidade de sucesso do negócio. Entretanto,

uma atitude tão ativa por parte dos administradores do fundo só é tolerada por

empreendedores sem nenhuma capacidade de gestão, o que é muito comum nas

empresas seed e start-ups, ou seja, nos negócios realizados pelos fundos de venture

capital.

75 Segundo LlNTZ (2000), 99% das saídas dos investimentos (desinvestimento) em private equity, no
Brasil, são realizadas através de vendas estratégicas.
76 As cláusulas dos acordos de acionistas são discutidas mais adiante.
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Os administradores dos fundos entrevistados relataram que a sua pró-

atividade vai somente até a contratação de um executivo que será o administrador

profissional da empresa, caso esta seja uma solicitação do empreendedor. Ou seja, os

fundos não assumem o dia-a-dia operacional da empresa. Eles se limitam a indicar o

diretor financeiro (CFO) e a participar das reuniões do Conselho de Administração,

onde são decididas questões de cunho estratégico. Caso o fundo conheça bem o

mercado de atuação da empresa, ele pode atuar como um consultor na abertura de

novos mercados ou na melhoria da relação com os clientes, por exemplo.

A função do fundo é a de captar recursos junto a investidores interessados no

mercado de private equity e aplicar esses recursos em oportunidades de investimento

que apresentem um alto potencial de retomo. Tendo isso em vista, a sua principal

preocupação deve ser a de realizar: (1) um bom trabalho na prospecção de novos

negócios; (2) um criterioso processo de due diligence; e (3) uma boa estratégia de

saída do investimento, certificando-se de que, com isso, o empreendimento escolhido

apresentará o melhor retomo possível. Ao dedicar-se excessivamente à administração

das empresas, o fundo estará perdendo o foco do seu negócio principal. Além de não

estar contribuindo para o sucesso do negócio no longo prazo, uma vez que, após a

venda da participação do fundo na empresa, o proprietário deverá gerenciar o

negócio sozinho.

Liberação Escalonada do Capital

A liberação escalonada do capital é um recurso utilizado para garantir que

todas as etapas do plano de negócios serão cumpridas. O escalonamento nada mais é

do que a liberação do investimento proposto em etapas, conforme os projetos

previstos são postos em prática. Agindo dessa forma, afirma SAJll.,MAN (1990) que

os administradores de fundos estão se reservando o direito de abandonar um

investimento que não esteja apresentando um bom desempenho a qualquer tempo. O
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escalonamento do capital também cria incentivos ao empreendedor, pois, ao se negar

a continuar investindo na empresa, o fundo estaria enviando um sinal para o mercado

de que há algum problema com o empreendimento. Isso poderia acarretar uma

elevação no preço dos financiamentos para essa empresa, senão a sua extinção.

Sob a ótica dos administradores das empresas, o escalonamento do capital é

uma forma de aumentar a sua participação na empresa, se comparado à realização de

todo o investimento à vista. O que será possível se todas as metas previstas no plano

de negócios forem cumpridas e, na grande maioria das vezes, os administradores das

empresas não têm dúvidas quanto a sua capacidade de realizar o plano proposto.

Além disso, da mesma forma que os administradores dos fundos reservam-se

o direito de abandonar um empreendimento que vem apresentando um desempenho

sofrível, o inverso também é verdadeiro. Alguns contratos prevêem que, caso a

empresa esteja apresentando um desempenho acima do esperado e necessite de mais

recursos para levar adiante o plano de negócios, o fundo pode fazer novos aportes de

capital.

o Sistema de Remuneração

O sistema de remuneração do empreendedor atua como um mecanismo de

incentivo ao seu desempenho. O salário fixo que o administrador da empresa recebe

não apresenta nenhum diferencial se comparado à média do mercado de trabalho em

geral. Entretanto, como é dada ao administrador uma participação em ações da

empresa, essa defasagem pode ser compensada caso a empresa apresente um bom

desempenho. Atrelando-se o salário do administrador ao desempenho dos negócios,

cria-se um incentivo ao alinhamento dos interesses entre o principal e o agente, nesse

caso, entre o fundo e a empresa. Entretanto, por conta disso, pode surgir, a princípio,

um problema sério de uma maior exposição ao risco. Como o retomo do
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administrador pode ser visto como uma opção, quanto mais risco ele assumir no

curto prazo, maior será o valor da sua opção no futuro. Para dirimir esse problema,

os contratos podem prever sérias penalidades para um desempenho muito ruim, o que

atua como um mecanismo de controle à exposição excessiva ao risco.

o próprio contrato de trabalho do administrador pode conter cláusulas que

reduzem o problema do risco, ou seja, cláusulas que especificam as condições sob as

quais o administrador pode ser substituído. Nestes contratos está previsto, também,

que as ações por ele detidas serão recompradas pela empresa pelo seu valor

patrimonial e não pelo valor de mercado. Como, normalmente, o valor de mercado é

superior ao valor patrimonial, essa medida atuaria como mais um inibidor de

comportamentos oportunistas por parte do administrador.

o Processo de Avaliação da Empresa

Determinar o preço de um ativo é, por si só, um assunto polêmico. Em se

tratando de avaliar uma empresa para a entrada de um novo sócio, o assunto toma-se

ainda mais delicado. E é justamente durante a negociação acerca do valor da empresa

que muitas vezes o negócio não é levado adiante. No momento da avaliação, o

conflito de interesses e a assimetria informacional tomam-se mais agudos. O

empreendedor conhece bem o seu negócio e tem uma idéia mais ou menos clara de

quanto vale a sua empresa. O fundo já realizou o processo de due diligence e validou

o plano de negócios e o fluxo de caixa projetado. Teoricamente, não deveria haver

discordância quanto ao valor presente da empresa. Entretanto, o que geralmente

acontece é que as partes concordam em termos do fluxo de caixa projetado, porém,

discordam em relação à taxa de retomo que desconta o fluxo de caixa.

É justo assumir que os resultados projetados no fluxo de caixa e no plano de

negócios só serão alcançados caso o investimento do fundo seja realizado. Porém,
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utilizar altas taxas de desconto para trazer a valor presente esse fluxo de caixa pode

superavaliar o investimento do fundo às custas do empreendedor.

A taxa de desconto varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da

empresa em análise, como pode ser observado na Tabela 7.1 [pLUMMER, 1987f7.

Essa variação ocorre por conta do risco específico de cada estágio do ciclo de vida

das empresas, uma start-up é consideravelmente mais arriscada do que uma empresa

já estabelecida e, por isso, a taxa de retomo exigida deve ser maior.

Tabela 7.2 - Estágio da Empresa e Taxas de Desconto

Estágio Intervalo da Taxa de Desconto

Seed e Start-up 50 a 70

Desenvolvimento Recente 40 a60

Crescimento 35 a 50

Expansão 35 a 50

Reestruturação Acionária 30 a 40

Fonte: Adaptado de PLUMMER (1987) apud SAHIMAN (1990)

Em tese, a taxa de retomo exigida é composta, segundo SAlll,MAN (1990),

por cinco fatores: (1) a taxa de retomo dos ativos livres de risco predominante na

economia; (2) o risco sistemático do ativo, representado pelo beta (3)78 da empresa

ou do setor; (3) o prêmio pelo risco de mercado; (4) um prêmio de liquidez "; e, por

fim, (5) uma compensação pelo valor agregado pelo fundo à empresa (incluindo-se

aqui um maior acesso a outras fontes de capital). Os três primeiros fatores da

77 Apud SAHLMAN (1990)p. 511
78 O beta de um ativo é, por definição, a covariância padronizada entre o retomo desse ativo e o
retomo do mercado. Na prática, o beta é uma medida do risco sistemático, ou seja, do risco não-
diversificáve/ de determinado ativo (ROSS, 1995).
79 Os investimentos no mercado de private equity são illqutdos e, portanto, deve-se agregar um
prêmio à taxa de retomo exigidapor conta desta iliquidez.
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equação pertencem ao modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), os dois

últimos foram agregados para refletir a realidade da indústria de private equity.

Existe um viés, na preparação do fluxo de caixa projetado pelas empresas,

que o fundo tenta equilibrar através do ajuste na taxa de desconto. Na verdade, o

ajuste poderia ser feito no fluxo de caixa projetado ou na taxa de desconto exigida.

Predomina, nas operações de private equity, segundo KEELEY (1986)80, o ajuste na

taxa de desconto. Entretanto, elevadas taxas de desconto podem significar duas

coisas: ou a maioria dos projetos apresentados aos fundos não é factível, ou as

empresas que recorrem a este mercado são tão arriscadas que, frente à grande

possibilidade de insucesso, as taxas de retorno devem ser elevadas para se ajustarem

a esse risco. Na realidade, as duas possibilidades são válidas. Os projetos, na sua

grande maioria, não são factíveis; de cada 100 propostas apresentadas somente uma é

aceita (MACMILLAN et aI., 1987).

De fato, os empreendimentos que recebem investimentos de capital de risco

apresentam baixas taxas de sucesso, como se pode observar no Gráfico 7.1. Ele

apresenta o resultado de uma pesquisa que cobriu o investimento de 13 limited

partnerships em 383 empresas no período de 1969 a 1985. No total, 245 milhões de

dólares foram investidos e resultaram num retorno de 1,049 bilhão de dólares (4,3

vezes). O gráfico mostra que apenas 6,8% do total de investimentos resultaram em

retornos superiores a dez vezes o capital investido. Mais do que isso, 6,8% do capital

investido foi responsável por quase 50% do retorno obtido com as operações e 34,5%

resultou em perda (parcial ou total) [SAHLMAN, 1990]. Embora os dados não sejam

muito recentes, os fundos entrevistados afirmaram que a média de retornos da

indústria ainda reflete a realidade relatada na pesquisa. Recente pesquisa realizada

pela Global Venture Investor Associaüon" demonstra que o retorno nominal médio

80 Apud SAHLNfAN (1990) p.512
81 INVESTIMENTO em venture capital: Forma de buscar retornos atraentes e obter beneficios
indiretos. Brasil Venture News - Stratus Investimentos Ltda. São Paulo, no. 6, edição especial,
nov./2000.



das operações de capital de risco nos Estados Unidos, no período de 1980 a 1999, foi

de 30,6% ao ano.

Gráfico 7.2 Distribuição de Ganhos e Perdas nos

Investimentos Realizados por Fundos de Private Equity.
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Fonte: Adaptado de Sahlman (1990).

Considerando-se que as taxas de retomo exigidas pelos fundos são bastante

superiores a essa média, pode-se concluir que a taxa de insucesso ou de sucesso

parcial é bastante elevada, o que é bastante aceitável, uma vez que se trata de um

mercado de risco. Entretanto, exigir elevadas taxas de retomo e, por conseqüência,

aplicar altas taxas de desconto ao fluxo de caixa projetado das empresas, pode levar

os empreendedores mais competentes e com os melhores planos de negócios a

procurar outras fontes de recursos, ficando para o mercado de private equity somente

aqueles que não possuem nenhuma outra fonte de captação.

0/
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Esse problema é conhecido como o problema da seleção adversa, problema

este muito presente na indústria de private equity. Alguns capitalistas de risco

argumentam que a contribuição do fundo para o negócio é tamanha que haveria uma

compensação pelas altas taxas aplicadas. Um contra-argumento é o de que o processo

de due diligence tem justamente a função de diminuir a assimetria informacional

entre as partes e que, portanto, não haveria justificativa para se aplicar taxas de

desconto tão elevadas, muitas vezes, indiscriminadamente. Existem diferenças claras

entre os empreendedores, aplicar-se determinado patamar de taxa de desconto

simplesmente pelo estágio da empresa, não parece uma decisão muito sensata.

Nas entrevistas realizadas, ficou claro que os administradores dos fundos não

encaravam as empresas e os seus administradores como potenciais focos de conflito.

Muito pelo contrário, os empreendedores são vistos como pessoas que tem uma clara

noção do seu negócio, de quanto ele vale e do porquê eles precisam da entrada do

fundo como sócio. As decisões são compartilhadas e não impostas, o fundo procura

fazer sugestões e não determinações do que deve ser feito, o que cria um clima de

relacionamento saudável entre as partes. Foi relatado que fundos que tentam abusar

da sua posição acabam criando atritos e desgastes desnecessários, o que pode levar

ao término precoce da sociedade e, conseqüentemente, a um retorno inferior ao

planejado.

A empresa entrevistada relatou que houve discordância, inicialmente, em

relação à taxa de desconto que seria utilizada, o que foi discutido até que se chegou a

um denominador comum e o negócio foi realizado.82

As metodologias do fluxo de caixa descontado (DCF) e dos múltiplos de

empresas comparáveis são as mais utilizadas pelos fundos no Brasil, embora as boas

práticas de governança recomendem a metodologia do equity earn-out [RENY1

(2000)]. A metodologia do equity eam-out cria um incentivo à criação de valor pelo

empreendedor, pois, caso as metas estabelecidas no plano de negócios sejam
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superadas pela empresa, maior será a participação do seu proprietário no final do

investimento (em troca de uma diminuição da participação do fundo). Apenas um

dos fundos entrevistados afirmou utilizar essa metodologia. Na realidade, a

metodologia do equity earn-out adequa-se muito bem às empresas que se encontram

nos estágios de seed e start-up, ou seja, aos negócios realizados pelos fundos de

venture capital. São duas as razões pelas quais esta metodologia se enquadra melhor

aos fundos de venture capital: (1) ela cria um incentivo para a superação das metas

estabelecidas para o crescimento de vendas e lucros. Como as empresas que estão

começando não possuem um histórico que sirva de base para a realização de

projeções confiáveis, a superação das metas propostas é um desafio ao empreendedor

que será premiado com um aumento da sua participação na empresa; e (2)

normalmente o empreendedor não possui capital para iniciar a sociedade com o

fundo com uma participação razoável na empresa, dessa forma, a superação das

metas lhe garantirá um aumento da quantidade de ações que ele detém.

Mecanismos de controle

Os mecarusmos de controle são utilizados pelos fundos para garantir o

cumprimento dos termos do acordo verbal feito com a empresa, após a injeção de

capital. Essas cláusulas são incluídas nos acordos de acionistas de forma a garantir os

interesses do fundo. Entretanto, as empresas podem aceitar a sua inclusão, ou não.

Da mesma forma, como o fundo utiliza o acordo de acionistas para definir os termos

do acordo com a empresa, a empresa também pode incluir cláusulas de salvaguarda a

atitudes arbitrárias por parte dos fundos. Ou ainda, simplesmente não assinar acordos

que possam vir a comprometer a sua sobrevivência no longo prazo.

82 Um maior detalhamento sobre as condições da negociação entre o fundo e a empresa entrevistada
será apresentado no estudo de caso.



149

A seguir, estão descritas as cláusulas tradicionalmente encontradas nos

acordos de acionistas. Nos Estados Unidos, é comum encontrá-las em quase todos os

acordos firmados. No Brasil, alguns empreendedores ainda impõem restrições a

algumas delas por temor de não poder cumpri-las. Esse é um fato interessante, pois

está ligado mais à dinâmica dos mercados de capitais e de negociação de controles

acionários brasileiros do que à capacidade do empreendedor propriamente dita.

Drag along: esta cláusula permite ao fundo exigir que o acionista majoritário

venda a sua participação na empresa caso o comprador esteja disposto a pagar um

prêmio pela compra de 100% do controle acionário. Neste caso, essa cláusula

valorizaria o investimento feito pelo fundo.

Tag along: esta é uma cláusula muito utilizada nos acordos de acionistas. A

presença desse mecanismo garante ao fundo (acionista minoritário) o mesmo

preço pago pelas ações do acionista majoritário, caso este proceda a venda da sua

participação para outro investidor.

Right of first refusal: esta cláusula garante ao fundo prioridade na compra da

participação dos demais acionistas da empresa, caso estes desejem vendê-la.

Put options: é um instrumento que permite ao fundo obrigar a empresa a

recomprar a participação do fundo por um preço pré-estabelecido. Quando existe

a necessidade de se utilizar esta cláusula, normalmente é porque o investimento

não obteve o retomo esperado.

Poder de Veto: por tratar-se de sócio minoritário, o fundo tem o poder de

vetar decisões estratégicas tomadas pelos administradores ou proprietários da

empresa que comprometam o cumprimento das metas estabelecidas no plano de

negócios.

Essas cláusulas, quando presentes nos acordos de acionistas, são encaradas

como um "recurso de última instância", ou seja, só serão utilizadas em último caso,
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quando todas as outras possibilidades de negociação estiverem esgotadas. O trabalho

de LINTZ (2000) sobre os fatores condicionantes para o desenvolvimento da

atividade de capital de risco no Brasil, aponta a reforma do poder judiciário'r' como

um fator muito importante para a continui1dade e o incremento da atividade no país.

O resultado da pesquisa demonstra uma preocupação dos capitalistas de risco em

relação às decisões que podem ser tomadas pelo poder judiciário numa disputa entre

um fundo e uma empresa. O maior temor dos administradores de fundos é o de que a

decisão judicial seja tomada a favor da empresa, à revelia do acordo de acionistas

firmado entre eles.

83 No seu estudo, LINTZ (2000) analisou a opinii1o de dez capitalistas de risco que atuam no Brasil
sobre: (a) a relevância e (b) o contexto brasileiro para alguns fatores indicados, reunidos em três
grupos diferentes. No primeiro grupo, denominado fatores muito relevantes, estão: desenvolvimento
do mercado de capitais; mercado acionário reservado às pequenas e médias empresas; direito sobre
propriedade intelectual; beneficios fiscais e ensino do empreendedorismo. No segundo grupo,
denominado fatores relevantes, estão: pesquisas acadêmicas; fundos, subsídios e concessões;
financiamento de pesquisa de base ou aplicada e mecanismos de disseminação de informação. Por
fim, no terceiro grupo, denominado fatores sem relevância, colocam-se os instrumentos de seguro
contra risco de investimento. Nas entrevistas, fo)am levantados outros fatores que na opinião dos
capitalistas de risco, são importantes para o desenvolvimento da atividade de risco no país, sendo
eles: estabilidade monetária; reforma tributária; reforma na lei das Sociedades Anônimas; reforma
do Poder Judiciário; mecanismos de fortalecimento da poupança interna; ocorrência de casos de
sucesso na atividade e queda das taxas de juros.
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso de uma empresa que

recebeu investimentos de um fundo de private equity. O objetivo desse estudo de

caso é o de verificar se houve ou não alguma mudança na dinâmica organizacional

da empresa por conta da entrada do fundo na sua estrutura de poder. A importância

de se detectar a ocorrência de alguma mudança baseia-se no pressuposto de que a

taxa de sucesso das empresas que recebem investimentos de fundos de private equity

é bastante superior à média das empresas em geral (GORGULHO, 1996)84.

Os fundos de private equity possuem áreas destinadas ao desenvolvimento de

estudos de mercado sobre o segmento de atuação das empresas nas quais investem e

assessoram estas empresas na condução dos negócios, após a realização do

investimento. A literatura existente sobre a indústria de private equity dá muita

ênfase ao fato dos fundos não se limitarem ao papel de meros fornecedores de

capital, mas de contribuírem também com a sua expertise no mercado de atuação da

empresa e na gestão dos negócios.

A especialização de alguns fundos em determinados mercados está em

sintonia com o oferecimento deste serviço agregado. Na prática, os fundos

especializados podem até mesmo promover fóruns entre as empresas nas quaIs

investem, sendo que nesses fóruns haveria troca de informações, experiências, etc.

entre os empresários.

84 "Em pesquisa realizada pela Venture Economics Inc. e Coopers & Lybrand, com 235 empresas
financiadas por capital de risco entre 1985 e 1989, nos EUA, concluiu-se que, em apenas 1,9 ano de
existência, em média, elas criaram 36 mil novos empregos, exportaram US$ 786 milhões, investiram
US$ 726 milhões em P&D e pagaram US$ 170 milhões em impostos. O crescimento destas empresas
ultrapassou de longe o da maioria das demais pequenas empresas e o das grandes corporações. Elas
contavam também com mais trabalhadores especializados em suaforça de trabalho (53%) do que a
médi a geral (J 3%)" GORGULHO (J 996)
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Para as empresas, este serviço é um diferencial importante num fundo, pois,

há aqueles que não o oferecem. Mesmo os fundos que não se especializam em

determinado segmento oferecem os serviços de aconselhamento e assessoria às

empresas. O grau de interferência do fundo depende do estágio no qual a empresa se

encontra e do perfil do seu proprietário. Existem empresas cujo proprietário é um

excelente técnico que desenvolveu um produto inovador, mas que não possui

nenhuma capacidade de gestão. O papel do fundo, nesse caso, é o de selecionar e

indicar um administrador profissional que irá operacionalizar o negócio, desde que

aprovado pelo proprietário.

Em outros casos, o proprietário da empresa é um indivíduo com excelente

capacidade de gestão, sendo que nenhuma interferência do fundo seria necessária.

Nestes casos, o fundo limita-se a ocupar um assento no Conselho de Administração,

uma vez que nenhuma outra atitude sua poderia contribuir para um maior sucesso da

empresa.

É importante salientar que a simples injeção de capital numa empresa por um

fundo de private equity pode causar uma série de mudanças. Essa mudança, chamada

para o escopo desta dissertação, genericamente, de mudança na dinâmica

organizacional, pode ser, segundo HUBER et al. (1995), de cunho estratégico,

organizacional, estrutural ou de desempenho (performance), podendo ocorrer

mudanças em mais de uma esfera ao mesmo tempo.

Para que a empresa possa receber investimentos de um fundo de private

equity ela deve, como foi descrito no capítulo 4, tomar-se uma sociedade anônima de

capital fechado. Esta simples alteração no contrato social causa uma série de

mudanças numa organização. Em primeiro lugar, pode-se citar os relatórios

contábeis e financeiros que passam a ser exigidos. Em segundo, está a constituição

do Conselho de Administração. As decisões, que antes eram tomadas entre os

"donos" da empresa, passam a ser expostas a amplas discussões e, o mais importante,

a membros externos ao antigo círculo de poder. Essa alteração societária tem um
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grande impacto na organização em termos do seu processo decisório, o que pode

levar a uma mudança no formato organizacional por conta de um maior

compartilhamento das informações; agora mais transparentes.

8.1 Mudança na Dinâmica Organizacional

o estudo de caso apresentado a seguir parte do pressuposto de que a mudança

na estrutura de poder da empresa, com a entrada do fundo de private equity,

provoca uma mudança na dinâmica organizacional. Existe um referencial teórico

que embasa tal pressuposto, que é discutido a seguir.

o agente da transformação é, normalmente, reconhecido como uma pessoa.

Entretanto, para o escopo deste trabalho, ele será tratado num sentido mais amplo

como as contingências que afetam as mu~anças [MORGAN (1996)]. Nesse caso,

além daquele que conduz à transformação, eventos externos, como mudanças

econômicas e/ou competitivas, e internos, como a mudança na estrutura de poder da

empresa com a entrada do fundo de private equity, também serão considerados

agentes de mudança.

Os estudos realizados sobre as operações de takeover ocorridas nas décadas

de 80 e 90, nos Estados Unidos, fornecem lum bom referencial para as operações de

private equity. A própria indústria de private equity está inserida dentro de um

contexto mais amplo que pode ser definido como o processo de "going private",

onde estão incluídas as operações de leverage buyout, management buyoul5 e as

demais operações de takeover.

85 Management buyout é uma operação de compra de uma empresa pelos seus atuais gerentes e
diretores (com essa compra a empresa deixa de ter suas ações negociadas em bolsa e passa a ser uma
empresa de capital fechado - going private transation).
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"Going private" refere-se à transformação de uma companhia de capital

aberto numa empresa de propriedade privada. Existem inúmeras variações desse tipo
I

de operação. Em alguns casos, os acionistas controladores decidem eliminar os

acionistas minoritários, operação conhecida como "squeeze-out". As operações de

leveraged buyout (LBO) são a forma mais comum de reestruturação corporativa,

representada pela aquisição de todas as ações ou ativos de uma companhia de capital

aberto, através da emissão de dívida, por um pequeno grupo de investidores. O

exemplo clássico de grupo de investidores especializado em operações de LBO é a

firma Koh1berg Kravis Robert & Co. (KKR) que adquiriu a RJR Nabisco, em 1988,

por 24,6 bilhões de dólares. É muito comum, também, encontrar firmas

especializadas em LBO que são associadas a bancos de investimento ou a bancos

comerciais (WESTON, CHUNG e SIU, 1998).

As operações mais conhecidas, além da RJR Nabisco, são a Beatrice

Companies, em 1985, por 5,4 bilhões de dólares; a Safety Stores, em 1986, por 4,2

bilhões de dólares; e a Borg Wamer Corporation, em 1987, por 3,8 bilhões de

dólares. O preço total de compra das 20 maiores operações de LBO nos Estados

Unidos entre 1983 e 1995 foi de 76,5 bilhões de dólares (Mergerstat Review, 1996).

As operações de LBO podem ser utilizadas como proxy das operações de

private equity porque em ambos os casos o objetivo dos fundos ao adquirirem as

empresas é, claramente, o de aumentar a lucratividade das companhias nas quais

investem, aumentando, assim, o seu valor de mercado. Exatamente como os fundos

de private equity, os fundos de buyout esperam colher estes ganhos num período de

três a cinco anos.

As empresas que foram alvo de ofertas hostis por parte de fundos de buyout

sofreram profundas mudanças no período que se seguiu à entrada dos novos

proprietários. Vários estudos foram desenvolvidos no sentido de comprovar e

demonstrar as mudanças ocorridas (vide Tabela 8.1). No caso das operações de

private equity, deve-se considerar que o empreendedor/empresário que se dispõe a
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aceitar a entrada de um fundo de private equity como sócio necessita de uma parceria

estratégico-financeira para promover o crescimento da empresa. O fundo, por sua

vez, possui profissionais com track record suficiente no seu setor de atuação, o que

lhe garante uma considerável capacidade de contribuição a esse processo de

crescimento, como já descrito. Portanto, parece lógico concluir que mudanças

ocorrerão após a entrada do fundo.

Tabela 8.1 - Teorias sobre as Operações de Takeover (Fontes

de Criação de Valor)

I. Aumento do Valor Total

1. Aumento na Eficiência

2. Sinergia Operacional

3. Diversificação

4. Sinergia Financeira

5. Realinhamento Estratégico

Fonte: Adaptado de WESTON, CHUNG e SIU (1998)

8.2 Estudo de Caso

8.2.1 Os Fundos

Foram quatro os fundos entrevistados, sendo que, a seguir, serão descritas as

características de cada um deles.

O Fundo A é fruto de uma associação entre o BID, o Sebrae e o um banco

nacional, que são os seus investidores. Foi contratada uma empresa que é a gestora

do fundo, sendo o banco o administrador dos recursos. Ele foi constituído sob a
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forma de um Fundo de Investimento em Empresas Emergentes e a sua equipe de

gestão é composta por um general partner, dois analistas e um assistente. O Fundo A

não tem um perfil de participação ativa nas empresas nas quais investe, no entanto,

algumas ações são sempre adotadas: (a) transformação da empresa em uma

sociedade anônima; (b) o fundo participará com pelo menos um assento no Conselho

de Administração; (c) será formada uma equipe de Auditoria Interna; (d) o fundo

poderá indicar o controller ou o gerente financeiro; (e) será "sugerido" que qualquer

prática de conduta não ética seja abolida; (f) o banco indicará os bancos com os quais

a empresa passará a operar; e (g) será implantado um programa de "stock options"

com o objetivo de reter bons profissionais.

o Fundo B foi constituído sob a forma de um fundo o.ff-shore e, por esta

razão, capta recursos no exterior. A sua equipe de profissionais inclui uma equipe de

analistas que prestam assessoria às empresas e que realizam minuciosos estudos de

mercado. O foco do fundo são as empresas de primeiro e segundo estágios, ou seja é

um fundo que não atua no segmento de venture capital. Por essa razão, procura

empresas que apresentem um bom management e que, por esta razão, não necessitam

tanto de assessoria em gestão, mas muito mais de análises mercadológicas.

O Fundo C foi o vencedor do projeto Inovar, desenvolvido pela Finep. Esse

projeto tem por objetivo financiar e divulgar fundos e empresas que adotam boas

práticas de governança nas suas relações como, por exemplo, transparência nas

informações, ética empresarial e tratamento igualitário aos acionistas. A equipe do

fundo é composta por quatro sócios (general partners) e dois analistas, um deles

dedicado exclusivamente à análise de empresas de base tecnológica de Santa

Catarina. O fundo, por manter o seu foco em empresas que estão iniciando as suas

atividades, assume um papel muito mais ativo em relação às empresas do que os

demais fundos consultados, passando pela análise de novos mercados e a sugestão da

adoção de mudanças estratégias. Caso as empresas não aceitem discutir as sugestões

do fundo, provavelmente o negócio provavelmente não será levado adiante, como um

caso relatado pelos entrevistados.
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o fundo D foi constituído sob a forma de um fundo off-shore há quatro anos e

vem atuando de forma bastante ativa no mercado de private equity brasileiro, com

algumas aquisições importantes. Ele possui uma particularidade em relação a outros

fundos, adquire o controle acionário das empresas nas quais investe, pois esta medida

está prevista no estatuto de constituição do fundo assinado com os seus investidores,

todos estrangeiros. A aquisição do controle justifica-se, segundo o entrevistado,

porque ainda não existe um compromisso das empresas brasileiras com as boas

práticas de governança corporativa, o que se acentua frente ao aparato regulatório

existente, lento e parcial, segundo a sua opinião.

A sua equipe de gestão é compos,a por partners, associates e principaIs (em

ordem hierárquica), sendo que todos trabalham em conjunto na análise e prospecção

de negócios. A atuação do fundo é muito ativa nas empresas. Eles possuem um

"manual" de corte de custos que é implantado assi~ que o fundo entra na empresa.

Estes cortes vão desde reduções nas taxas e tarifas pagas aos bancos, até o uso de

motorista pelo administrador da empresa. Outra medida adotada é a contratação de

um executivo recém-saído do setor de atuação da empresa adquirida para que ele

atue ou como funcionário ou como consultor, passando a ser "management

reference" para a empresa.

Este fundo tem como prática uma política de low profile em relação aos

investimentos que realiza, por esta razão não quis se identificar. Os seus sócios

acreditam que, com esta política, o custo dos negócios se reduz, pois, não há muita

publicidade em tomo do seu nome.

8.2.2 A Empresa

A unidade de análise do estudo de caso é uma empresa que atua na área de

informática e tem sua matriz em Santa Catarina. A empresa foi fundada em 1988 e

pertencia a um grande grupo empresarial de capital nacional. Sua função era prestar
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assessoria na área de informática, mais especificamente na confecção de softwares,

para as empresas do grupo. Em 1992, o grupo decidiu desfazer-se da empresa

quando, então, ela foi adquirida pelos seus atuais proprietários, oriundos do seu

antigo corpo gerencial.

A empresa possui um excelente produto que, embora tenha sido desenvolvido

para um segmento muito específico de indústria, tem uma "boa aderência" a outros

segmentos, nas palavras do seu presidente. Por essa razão, consegue competir no

middle market com as demais empresas que atuam no setor; nacionais e estrangeiras.

O foco da empresa é no middle market, sendo que a sua atuação geográfica, até a

entrada do fundo "B", limitava-se à região Sul e às cidades de São Paulo do Rio de

Janeiro.

A Negociação

A empresa "A" foi diretamente contatada pelo fundo "B", ou seja, este é um

caso clássico de originação ativa de propostas de investimento. O fundo procurou a

empresa em meados de 1998 e lhe propôs o negócio. Inicialmente, os seus

proprietários ficaram receosos com a idéia de admitir um novo sócio, sobretudo um

fundo de private equity mas, com o tempo, passaram a pensar no assunto como uma

forma de fortalecer a sua marca no mercado, debilitada pela entrada de importantes

concorrentes internacionais. Para que pudesse ser dado início ao processo de

negociação, os proprietários da empresa pediram ao fundo uma avaliação: "primeiro

nós queremos saber quanto vocês acham que a empresa vale.,,86

Como os seus proprietários, até então, desconheciam esse tipo de operação,

nenhum outro fundo foi consultado sobre esta possibilidade, embora o presidente da

empresa afirme que conversou com outros empresários que haviam recebido esse

tipo de investimento para saber como eles avaliavam a experiência. As negociações e
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o processo de due diligence foram conduzidos durante o ano de 1998, sendo que no

final deste mesmo ano o negócio foi concretizado. Após a decisão de investimento

ter sido tomada pelos investidores do fundo, os seus administradores passaram à

operacionalização da operação.

o primeiro passo era transformar a empresa numa sociedade anônima de

capital fechado, o que foi feito. O plano de negócios apresentado ao fundo previa

uma desaceleração do ritmo de crescimento das vendas que se mantinha, desde a

fundação da empresa, em tomo de 40% ao ano. As projeções foram feitas estimando-

se um crescimento de vendas de 25% ao ano para os próximos cinco anos. Essa

redução no crescimento anual de vendas devia-se a uma perspectiva de

desaquecimento do setor e da economia como um todo.

o percentual de participação do fundo na empresa foi definido após a

avaliação do negócio. Para tanto, foram utilizados os métodos de fluxo de caixa

descontado (DCF) e múltiplos de empresas comparáveis. Após longas discussões

entre o fundo e a empresa, a taxa de desconto utilizada ficou em 25% ao ano.

Considerando-se a tabela apresentada no capítulo 7 que relaciona o estágio da

empresa à taxa de desconto, para uma empresa em fase de expansão como é o caso

da empresa "A", o intervalo da taxa de desconto a ser utilizada seria de 35% a 50%.
I

A taxa utilizada de 25% está, portanto, abaixo do valor normalmente aplicado pelos

fundos. É sabido que a taxa de desconto está condicionada ao risco do negócio. Em

se tratando da empresa analisada, deve-se considerar que ela apresenta características

que fazem dela um negócio de sucesso em potencial. As características do seu

management também contribuem para a redução do risco percebido, os sócios da

empresa possuem uma vasta experiência no setor, maturidade, bom senso, clareza de

objetivos, além de serem extremamente confiáveis; características fundamentais para

o sucesso de um negócio. O fundo percebeu e ponderou tudo isso durante o processo

de seleção, avaliação e negociação, o que o levou a aplicar uma taxa de desconto que

está abaixo do padrão normalmente utilizada para esse tipo de empresa ..

86 Trecho da entrevista com o presidente da empresa.
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Outro fator que contribuiu para a aplicação de uma taxa de desconto menor

foi o fato da empresa ter sido procurada pelo fundo e não o contrário. Como afirmou
I

o seu presidente, a empresa não possuía dívidas, os sócios não procuraram o fundo e,

portanto, não tinham pressa em concretizar o negócio, "o que nos deu uma maior

tranqüilidade para negociar".

A Concretização do Negócio

O Acordo de Acionistas firmado entre o fundo e a empresa continha as

cláusulas padrão, entretanto, não foram aceitas pela empresa as cláusulas de "drag

along" e "put option". A primeira permite ao fundo exigir que o acionista majoritário

venda a sua participação na empresa caso o comprador esteja disposto a pagar um

prêmio pela compra de 100% do controle acionário e a segunda é um instrumento

que permite ao fundo obrigar a empresa a recomprar a participação do fundo por um

preço pré-estabelecido. "O acordo não contém essas cláusulas porque eu não o

assinariaT", O fundo possui um assento no Conselho de Administração e a sua

atuação limita-se a estas reuniões. Segundo o presidente da empresa, o fundo "B"

não possui uma área destinada a pesquisa e acompanhamento do setor de atuação das

empresas nas quais investem, por essa razão, a sua contribuição para o dia-a-dia dos

negócios foi muito pequena.

O investimento do fundo ocorreu, finalmente, no final de 1998, após uma

longa fase de negociações. A participação do fundo na empresa ficou em 30% do

capital social sendo que o capital foi totalmente integralizado no início. Não houve,

portanto, liberação escalonada dos recursos, visto que esta foi uma das condições

negociadas pela empresa com o fundo. Entretanto, ficou definido também que não

haveria novos aportes de capital durante a vigência do investimento.

87 Afirmação do presidente da empresa durante a entrevista.
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A Empresa após a Entrada do Fundo

Os recursos foram destinados basicamente ao processo de expansão da área

de atuação geográfica da empresa, ou seja, a entrada do fundo "alavancou a parte

comerciai=". Antes do fundo, a atuação da empresa limitava-se à região Sul do

Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a empresa atua também no interior de São

Paulo - Campinas (que superou a filial São Paulo) e Ribeirão Preto - Minas Gerais,

Bahia e Ceará, além de ter sido ampliada a filial Rio de Janeiro.

A entrada do fundo teve um outro aspecto muito interessante, pois, o fato da

empresa ter recebido investimentos de um fundo que tem como investidores grandes

bancos e fundos de pensão foi utilizado pelos sócios da empresa numa campanha

mercadológica'". O ambiente de negócios que vigorava na época era bastante hostil

para empresas de software nacionais, uma vez que as grandes empresas

multinacionais estavam dominando o mercado com o apelo de que são grandes e tem

o respaldo de suas matrizes. Sendo assim, para a empresa "A" a entrada do fundo

naquele momento teve grande importância, pois, foi uma forma de aumentar a sua

credibilidade junto aos clientes. E esse aspecto foi bastante explorado pelos seus

sócios na estratégia de vendas.

Com a entrada do fundo e a transformação da empresa numa S.A. de capital

fechado, houve uma mudança no seu modelo de gestão, antes muito voltado para

resultados imediatos, agora ainda orientado para resultados, porém, com uma

perspectiva de longo prazo. Além disso, os seus proprietários repensaram a "forma

do negócio", como pode ser percebido pelas palavras do entrevistado, "deixamos de

ser donos para nos tomar empresários".

88 Trecho da entrevista com o presidente da empresa.
89 A campanha incluiu anúncios na Gazeta Mercantil comunicando a entrada do fundo.
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Os resultados obtidos foram claros, a empresa apresentou um crescimento de

vendas de 40% ao ano nos anos que se seguiram após a entrada do fundo, muito

acima dos 25% projetados no plano de negócios. A abertura de novas filiais e a

credibilidade conferida pela entrada do fundo como sócio foram fatores de

fundamental importância para que o nome da empresa "A" se consolidasse entre as

maiores empresas de software nacionais'".

Em suma, podem ser citados os seguintes impactos como resultado da entrada

do fundo de private equity na estrutura sooietária da empresa:

O financiamento da expansão da área geográfica de atuação da

empresa levou a um incremento dos negócios, além da consolidação

da empresa no seu mercado de atuação, pois, uma das reclamações

dos potenciais clientes era a de que a empresa não possuía uma filial

próxima, a quem eles poderiam recorrer quando houvesse necessidade

(reparação ou manutenção do sistema, por exemplo).

A entrada do fundo como sócio foi utilizada pela empresa como um

sinalizador de que o negócio era sólido, promissor e de que o produto

era realmente muito bom, pois, caso contrário um fundo do porte do

Fundo ''B'', com os investidores que ele possui, não teria adquirido

30% do capital da empresa "A". Portanto, o fundo trouxe a

credibilidade necessária para que a empresa pudesse negociar com os

clientes mais céticos em relação ao seu futuro, o que levou a um

aumentado no volume de negócios.

A transformação da empresa numa S.A. obrigou-a a se tomar mais

transparente. Isso significa que as informações relevantes devem ser

divulgadas. As decisões, sobretudo estratégicas, passaram a ser

compartilhadas com os membros do Conselho e os relatórios

90 A empresa está classificada como a décima quinta empresa do segmento de softwares no Brasil em
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econômico-financeiros passaram a ser publicados periodicamente,

além de serem auditados por uma empresa externa. Estas e outras

medidas levaram a uma mudança na estrutura organizacional e na

própria gestão do negócio. O papel do fundo nesse processo de

adequação a um novo modelo gerencial, no qual há muito mais

transparência, foi fundamental. Um dos administradores do fundo,

tendo em vista a sua grande experiência no mercado financeiro,

auxiliou pessoalmente a empresa na transição principalmente no que

se referiu ao enquadramento às normas da Comissão de Valores

Mobiliários.

Finalmente, pode-se citar uma mudança que ainda está por ocorrer. O

Acordo firmado entre o fundo e a empresa prevê a adoção de um

programa de "stock options" para os funcionários de nível gerencial

que tem o objetivo de reter as pessoas-chave para a organização. Hoje

este programa não existe e antes da entrada do fundo não era sequer

cogitada a sua implantação.

Conclusão

O presente estudo de caso tinha como objetivo verificar se houve ou não

alguma mudança na dinâmica organizacional da empresa analisada por conta da

entrada do fundo na sua estrutura de poder. Considerando-se os impactos acima
I

citados, pode-se dizer que foram detectadas as seguintes mudanças após a entrada do

fundo:

1) A ampliação da área geográfica de atuação levou ao desenvolvimento de

novos mercados para a empresa. Além disso, a adaptação do seu produto a outros

termos de faturamento líquido, segundo o Balanço Anual da Gazeta Mercantil.
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tipos de indústria que não a metal-mecânica (indústria para a qual o produto foi

originalmente desenvolvido) é, na prática, similar ao desenvolvimento de novos

produtos, até porque serão atendidos novos mercados.

2) A implantação do programa de "stock options" representa uma mudança

importante na dinâmica do negócio (quando o programa é bem conduzido), uma vez

que o comprometimento de todos os funcionários deve aumentar.

3) A entrada do fundo foi utilizada como forma de aumentar a confiança do

cliente na empresa. Este fator, associado à ampliação do seu mercado de atuação,

levou a um incremento das vendas acima do percentual previsto no plano de

negócios.

4) A transformação da empresa numa S.A. levou a uma remodelação do seu

modelo de gestão, tendo em vista que as informações mais relevantes passaram a ser

divulgadas, o que aumentou consideravelmente a transparência do negócio. Esta

mudança está ligada a um maior controle que passou ser exercido sobre os dados e

informações relativos ao negócio.

A conclusão a que se chega após a análise do caso específico da empresa "A"

é de que não houve uma mudança estratégica clara. Na realidade, o que se observa é

que a única mudança considerável ocorrida foi nos controles gerenciais, por conta da

transformação da empresa numa S.A., o que exige uma série de adequações. Passou-

se a fazer um orçamento anual cujo cumprimento é acompanhado mês a mês pela

controladoria. Além disso, o fato de agora estar sujeita a uma auditoria externa levou

a empresa a desenhar um modelo de gestão no qual os controles estão mais presentes

e atuantes.

A implantação de um programa de "stock options" requer a adoção de um

sistema de avaliação de desempenho que o valide, até para que o programa não caia

em descrédito dentro da organização, perdendo completamente o seu caráter de

mecanismo de incentivo ao desenvolvimento das pessoas.
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o fato de não ter sido detectada nenhuma mudança estratégica na empresa

após a entrada do fundo não é um fato surpreendente, considerando-se que

justamente o que atrai um fundo de private equity numa empresa é o seu plano

estratégico, apresentado no business plano Entretanto, as mudanças ocorridas na

dinâmica organizacional são detectáveis, sobretudo aquelas ligadas aos controles

gerenciais.

o caso da empresa "A" é um bom exemplo de uma empresa que antes da

entrada do fundo já apresentava uma estrutura organizacional definida e cujos

administradores possuíam uma boa capacidade gerencial. A contribuição do fundo,

nestes casos, limita-se à participação no ronselho de Administração, à indicação de

profissionais, sobretudo ligados à área financeira e à escolha dos bancos com os

quais a empresa deve passar a operar. Este fato comprova-se pela taxa de desconto

que foi aplicada neste caso, bastante inferior à média aplicada às empresas que se

encontram nesse estágio.

o poder de agregar valor do fundo é dado e ele se depara com empresas nos

mais diversos estágios de desenvolvimento e organização. Considerando-se este

pressuposto, a empresa "A" é um caso típico de uma empresa já estruturada, com

objetivos e metas claros que recebe inves~imentos de um fundo de private equity. As

mudanças verificadas após a sua entrada decorrem primordialmente da alteração

estatutária de Limitada para uma Sociedade Anônima, ou seja, são mudanças ligadas

basicamente aos novos controles que se tornam necessários.
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9. CONCLUSÃO

o tema Govemança Corporativa vem sendo muito discutido atualmente tanto

no âmbito acadêmico quanto profissional. O objetivo de qualquer indústria é

estabelecer um modelo de govemança composto por mecanismos de incentivo,

controle e monitoramento que contemple, virtualmente, todas as situações nas quais

possa surgir algum tipo de conflito de interesses. A indústria de private equity é um

bom exemplo de um segmento que conseguiu desenhar e operacionalizar um sistema

de govemança que funciona de forma satisfatória, apesar do fato de nela imperar um

alto grau de assimetria informacionaI. O sucesso de tal sistema decorre,

fundamentalmente, dos mecanismos que foram estabelecidos e da forma como eles

são negociados entre as partes.

O objetivo da dissertação foi o de descrever as relações de governança que se

estabelecem entre os fundos de private equity e os seus investidores e entre os fundos

de private equity e as empresas que recebem os seus investimentos, dando especial

ênfase aos mecanismos de incentivo, controle e monitoramento que prevalecem em

cada relação.

Na primeira parte do trabalho foi descrita a indústria de private equity, nos

Estados Unidos e no Brasil. Para este levantamento foi feita uma pesquisa

bibliográfica de trabalhos nacionais e estrangeiros que abordam o tema, sendo

identificados os seguintes autores que descrevem as realidades americana e

brasileira: SAIaMAN (1990); FENN, LIANG e PROWSE (1995); BEZERRA

(1999); LINTZ (2000) e RENYI (2000).

Esta etapa da pesquisa possibilitou o levantamento das semelhanças e das

diferenças entre as indústrias de private equity nacional e norte-americana, podendo

ser ressaltados os seguintes aspectos nos quais as duas realidades destoam:
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Estabilidade Econômica - a economia brasileira, embora já tenha

. alcançado um grau relativo de estabilidade, ainda está muito vulnerável a

oscilações na economia mundial, sobretudo da América Latina. Por esta

razão, os fundos ainda encontram alguma dificuldade em realizar projeções e

montar cenários futuros.

Ambiente microeconômico com relação ao ambiente

rnicroeconômico, existem ainda, no Brasil, muitas oportunidades de negócios

para os fundos de private equity, uma vez que alguns segmentos ou ainda não

se desenvolveram ou são apenas incipientes, apresentando um alto potencial

de crescimento. Entretanto, um grave problema enfrentado pelos fundos no

Brasil é a "informalidade", sobretudo fiscal, de alguns setores, o. que

inviabiliza muitos negócios como apontou a pesquisa de LINTZ (2000) ao

analisar os fatores condicionantes para a atividade de capital de risco no

Brasil;

Mercado de Capitais - o mercado de capitais no Brasil é muito pouco

desenvolvido, por esta razão apresenta uma liquidez muito baixa. Este fator

praticamente impossibilita a operacionalização do mecanismo de saída mais

utilizado pelos fundos de private equity: o IPO - oferta pública inicial, ou

seja, a abertura de capital da empresa. Além disso, um fator sempre apontado

pelos capitalistas de risco é a falta de proteção aos acionistas minoritários

associada a uma ineficiência do poder judiciário em fazer cumprir os acordos

de acionistas firmados entre o fundo e a empresa no caso de uma disputa

judicial.

Finalizada a descrição da indústria de private equity, passou-se à etapa

seguinte da pesquisa que foi a de se analisar como se desenhou o modelo de

govemança predominante na indústria americana e detectar algum trabalho que

abordasse esse tema no Brasil. Os Trabalhos de SAHLMAN (1990), FENN, LIANG

e PROWSE (1995), GOMPERS e LERNER (1996, 1998 e 1999) e TOLL (1999)
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relatam muito bem a realidade norte-americana. No Brasil, não foi encontrado

nenhum trabalho que abordasse o tema em questão, embora três trabalhos tratem da

indústria de capital de risco, BEZERRA (1999), RENYI (2000) e LINTZ (2000). O

primeiro faz uma descrição da indústria de private equity no Brasil, o segundo

aborda os processos de decisão de investimentos dos fundos de capital de risco e o

último analisa os principais fatores condicionantes para o desenvolvimento da

atividade de capital de risco no Brasil.

A pesquisa bibliográfica foi muito importante para a execução da fase

empírica do trabalho, que foi a de um levantamento, junto a administradores de

fundos de private equity, do modelo de governança predominante na indústria

brasileira. As informações pesquisadas foram: (a) quais são as cláusulas contratuais

contidas no contrato de estabelecimento do fundo e (b) quais são as cláusulas que

compõe o acordo de acionistas firmado entre o fundo e as empresa que recebem

investimentos.

A quantidade de mecanismos de controle que o principal impõe ao agente é

uma função dos custos de agência. Isto significa dizer que quanto maior for o custo
I

associado a se manter um agente atuando no lugar no principal'", mais vantajoso será

estabelecer contratos com um grande número de cláusulas que restrinjam as ações

deste agente. Considerando este pressvposto, GOMPERS e LERNER (1996)

analisaram os contratos de 140 limited partnerships e descobriram que nem sempre

os contratos de constituição dos fundos de private equity possuem o mesmo número

de cláusulas contratuais. Para explicar tal fenômeno os autores levantam duas

hipóteses: (1) como o custo de negociar e monitorar o cumprimento de algumas

cláusulas é muito alto, as partes devem fazer uma análise custo-beneficio da sua

inclusão ou não nos contratos. Além disso, como a dificuldade/facilidade de

monitoramento e o potencial para assumir comportamentos oportunistas variam de

fundo para fundo, diferentes conjuntos de cláusulas são encontrados; e (2) as

variações na oferta e na demanda de fundos são um fator que parece afetar a

91 Este custo está ligado a probabilidade de que o agente assuma comportamentos oportunistas.
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quantidade de cláusulas que serão inclusas nos contratos de formação destes fundos.

Quando a demanda por fundos aumenta sem uma contrapartida na oferta, os autores

descobriram que há uma menor incidência de cláusulas nos contratos firmados nestes

períodos.

As conclusões de GOMPERS e LERNER (1996) são muito importantes, pois

demonstram que, embora a indústria de private equity também esteja sujeita às leis

de mercado, foram encontradas diferentes formas de ajuste da oferta-demanda que

não no preço e sim nas restrições impostas aos agentes através da quantidade de

cláusulas que contêm os contratos firmados entre agente e principal.

Observando-se tal fenômeno sob outra ótica, pode-se concluir que o ajuste

não foi feito diretamente no preço dos serviços de venture capital (uma vez que não

foi verificado nenhum aumento nas taxas de administração), muito embora a redução

na quantidade de cláusulas restritivas traduza-se numa redução dos custos de

agência, o que pode ser encarado como uma redução indireta do preço do serviço;

mantendo-se assim a relação de equilíbrio entre oferta e demanda.

TOLL et al.(1999) fazem uma descrição completa dos mecanismos utilizados

com mais freqüência nas relações estabelecidas pelos fundos de private equity nos

Estados Unidos, seja com os investidores, seja com as empresas. No seu trabalho foi

feito um levantamento de todas as cláusulas restritivas, do tipo de voto exigido para

que estas cláusulas possam ser postas em prática, bem como da freqüência de cada

uma delas nos contratos dos fundos consultados.

Os resultados da pesquisa realizada com os fundos brasileiros demonstraram

que existem algumas diferenças entre o modelo de governança predominante nos

Estados Unidos e o modelo que se desenvolveu localmente. Na relação entre os

investidores e os fundos, a maioria dos mecanismos descritos na literatura norte-

americana é encontrada no Brasil. Uma hipótese explicativa para tal fato é a de que

os primeiros participantes da indústria de capital de risco brasileira eram, na sua

maioria, estrangeiros e, portanto, "importaram" os contratos e as suas cláusulas dos
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Estados Unidos. Quando a Comissão de Valores Mobiliários - CVM regulamentou

os Fundos de Investimento em Empresas Emergentes - FIEE, em 1994, os fundos

passaram a atuar dentro desta norma. Com isso, passou a haver uma diferença

estrutural entre os fundos constituídos no Brasil e as limited partnerships americanas,

embora alguns fundos ainda se constituam sob a forma de limited partnerships em

fundos o.ff-shore (constituídos fora do Brasil).

Já na relação entre os fundos e as, empresas que recebem investimentos são

percebidas as principais diferenças entre os modelos de governança norte-americano

e brasileiro. Essas diferenças ocorrem fundamentalmente em função do ambiente de

negócios que impera no Brasil, podendo ser apontados os seguintes fatores como

causadores da disparidade:

Sistema Judiciário Brasileiro - na pesquisa realizada por LINTZ

(2000), os capitalistas de risco entrevistados apontam o sistema judiciário

brasileiro como um empecilho ao desenvolvimento da atividade de capital de

risco no Brasil. Por exemplo, o direito sobre propriedade intelectual é um

fator muito relevante para o crescimento dos fundos de private equity no

Brasil, pois, este mecanismo garante a manutenção da vantagem competitiva

do empreendedor e, portanto, o retorno do investimento do fundo. Entretanto,

os entrevistados afirmam que, embora a legislação atual tenha se aprimorado

nos últimos anos, o maior problema é exercer os seus direitos no sistema

jurídico brasileiro. Outro problema, já levantado, refere-se aos acordos de

acionistas. Aqueles que não são cumpridos pela empresa, dificilmente serão

executados via sistema judiciário.

Lei das Sociedades Anônimas - este fator, associado ao

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, são determinantes para

uma atitude mais prudente por parte dos fundos de private equity na sua

relação com as empresas. Como os acionistas minoritários ocupam uma

posição pouco privilegiada no contexto nacional e, como o mercado de
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capitais apresenta uma baixa liquidez, os fundos com atuação local acabam

por considerar e, algumas vezes, optar por realizar investimentos em

participações majoritárias nas empresas, invariavelmente adquirindo controle.

É importante lembrar que a operação de private equity tradicional contempla

o investimento em participações minoritárias.

Reforma Fiscal e Tributária - este é um fator preponderante para o

incremento da atividade de private equity no Brasil. A reforma fiscal urge,

não somente para que o sistema tributário torne-se mais justo, mas

principalmente para que as regras tornem-se claras e a competição entre as

empresas passe a ser igualitária - as regras devem valer para todos.

A tabela 9.1 apresenta um resumo dos mecanismos de incentivo, controle e

monitoramento que compõe o modelo de governança da indústria de private equity,

apontando os mecanismos utilizados nos Estados Unidos e no Brasil detectados

através da pesquisa empírica.

Tabela 9.1 - Resumo dos Modelos de Governança - Brasil e

EUA

REL\Ç."\O E~TRE O Fl:NDO E OS I:\\'ESTIDORES
,

I

MECANISMO I EUA BRASIL

Participação do Administrador no Capital do ./ ./

Fundo

Reputação do Administrador ./ ./

Sistema de Remuneração ./ ./

Conselhos Consultivos (Advisory Boards) ./ ./

Indenizações ./

Cláusulas de Divórcio e do "Executivo- ./ ./

Chave"
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,

RELAÇ.\O E:\TRE O FlTNDO [ .-\S Ei\lpr~ESAS

MECANISMO EUA BRASIL

Participação do Fundo na Empresa ./ ./

Liberação Escalonada do Capital ./ ./

Sistema de Remuneração ./ ./

Processo de Avaliação da Empresa ./ ./

Cláusulas dos Acordos de Acionistas (drag ./ ./

along, tag along, right of first refusal, pu!
options, poder de veto)

Como se pode perceber, o sistema de govemança adotado pela indústria de

private equity brasileira apresenta uma estrutura muito semelhante a do modelo

americano, principalmente no que se refere aos mecanismos utilizados. A grande

diferença encontra-se no ambiente de negócios de cada país, o que determina o

resultado final que é obtido com a utilização de cada modelo. No Brasil, como já foi

comentado, ficar à mercê das decisões do poder judiciário é encarado como um

grande problema pela maioria dos capitalistas de risco que atuam localmente.

o meu objetivo com esta dissertação foi o de contribuir com a produção de

trabalhos acadêmicos que abordem o tema da govemança corporativa, não só

incrementando a literatura sobre o tema, mas principalmente sendo uma fonte

confiável de informação para aqueles que desejam conhecer melhor o modelo

adotado no Brasil pelos fundos de private equity.
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9.1 Sugestões para Pesquisas Futuras

Poucos estudos acadêmicos foram elaborados sobre a indústria de private

equity, não só no Brasil como também nos Estados Unidos. Alguns tópicos são

levantados a seguir como sugestão para a realização de estudos futuros.

A Teoria da Firma e a Teoria da Agência são temas extremamente complexos

e campos muito amplos para a realização de pesquisas que associem a Economia a

outras ciências como a Psicologia, a Antropologia e a Sociologia, entre outras.

Alguns temas surgiram naturalmente no decorrer do trabalho e ficam aqui registrados

como sugestões para pesquisas futuras.

Uma análise das mudanças ocorridas nas empresas após a entrada do

fundo é de grande importância se considerarmos que as empresas que

recebem investimentos de fundos de private equity e venture capital possuem

taxas de sucesso mais elevadas do que a média das empresas em geral

(GORGULHO, 1996). Alguns sub-tópicos que foram levantados são os

seguintes: (1) determinar que tipo de estratégia é adotada de forma a se

alcançar resultados no curto e médio prazo (três a cinco anos, ou seja, o

período em que o fundo permanece como sócio da empresa); (2) detectar se

estes resultados se mantém no longo prazo; (3) determinar quais são os

fatores críticos de sucesso manipulados durante a mudança estratégica (e.g.

redução de custos, aumento da força de vendas, enxugamento de mão-de-

obra, aplicação de capital em maquinário, tecnologia, etc., treinamento,

lançamento de novos produtos e serviços, entre outros); (4) medir qual é a

intensidade da mudança estratégica aplicada aos fatores críticos de sucesso;

(5) determinar se existe um padrão de mudança ou se há diferenças entre as

empresas; e (6) determinar se o fato de um fundo de private equity passar a

ser sócio de uma empresa leva esta empresa a uma mudança da sua estratégia
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e do seu modelo de gestão. E, caso haja esta mudança, detectar se ela é

permanente ou temporária.

Existe ainda, no Brasil, um fraco aparato regulatório para as operações

de private equity. Seria interessante detectar-se se há uma influência dessa

falta de regulamentação específica e um agravamento do problema do agente.

Além disso, no âmbito do Direito, analisar-se quais vêm sendo as decisões

judiciais de litígios entre fundos e empresas que receberam investimentos e

não cumpriram o acordo de acionistas.

o ambiente onde estão inseridos os fundos de private equity, aSSIm

como o mercado financeiro como um todo, está restrito a poucos nomes, fica

aqui a sugestão para o desenvolvimento de um estudo sociológico deste

ambiente, da rede de relacionamentos que nele se estabelece e se existe uma

correlação entre o network de um determinado administrador de fundo e a

qualidade das propostas a ele ofertadas.

Conduzir uma pesquisa que determine se adoção de indicadores de

desempenho pelos investidores (acionistas, fundos, etc.) como o Lucro

Econômico e o Economic Value Added - EV A®, mecanismos estes

tradicionalmente utilizados para se medir as ações dos executivos, realmente

levam a um desempenho superior ou acentuam ainda mais o problema do

agente.
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ANEXOS

Anexo 1 - Fundos Consultados

Fundo A

Empresa: Decisão Gestão Financeira (DGF) e Banco Sudameris

Entrevistado: Sidney Chameh

Cargo: Diretor

Nacionalidade da Empresa: Brasileira

Total de recursos disponíveis: US$ 12 milhões

Setor de investimento: todos

Fundo B

Empresa: TMG Participações

Entrevistado: Luiz Francisco Novelli Viana e Chu C. Kong

Cargo: Presidente e Sócio

Nacionalidade da Empresa: Brasileira

Total de recursos disponíveis: US$ 100 milhões

Setor de investimento: Saúde, IT, Educação e Internet.

Região de atuação: Sul e Sudeste do Brasil.

Fundo C

Empresa: Stratus Investimentos Ltda.

Entrevistados: Fernando Kalleder e Luciano Alves

Cargo: Diretor e Analista Financeiro

Nacionalidade da Empresa: Brasileira
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Total de recursos disponíveis: o PrimeJ fundo da empresa encontrava-se, na data da

entrevista, em fase de fechamento.

Região de atuação: Brasil.

Fundo D

Empresa: Fundo de origem inglesa

Entrevistado; não quis se identificar

Cargo: General Partner

Total de recursos disponíveis: US$ 150 milhões

Setor de investimento: Mídia, Educaçro, Saúde, Internet, Serviços Financeiros,

Transportes e Logística.

Região de atuação: Sul e Sudeste do Bra~il.
I
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