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RESUMO

Nas duas últimas décadas, o papel dos setores de private equity e venture capital

no Brasil aumentou significativamente, com a expansão do volume de recursos

sob gestão e do número de transações. Ao mesmo tempo, a sofisticação do

marco legal e das formas de contratação aumentou para que fosse possível lidar

com os problemas de agência, que são particularmente intensos devido (i) à baixa

liquidez dos ativos em que investe, (ii) à duração do compromisso entre as partes

e (iii) à potencialmente elevada assimetria de informação entre elas.

Este trabalho explora a presença de restrições às atividades dos gestores de

recursos de private equity e venture capital, e mostra que há uma forte correlação

entre a quantidade de restrições e a intensidade dos problemas de agência, mas

que as evidências quanto à relação entre as restrições e as condições de

demanda não são conclusivas.

Palavras-chave: capital de risco; teoria de contratos; problemas de agência; ação

oculta; custos de transação.



ABSTRACT

During the last two decades, the private equity and venture capital industry role in

Brazil has significantly increased, with the expansion of resources under

management and number of transactions. At the same time, the degree of

sophistication of its legal environment and contractual structures has increased to

cope with the particularly intense agency problems present due to (i) low liquidity

of assets; (ii) the long term nature of contracts; (iii) the potentially huge

asymmetry of information between investors and managers.

This dissertation explores the presence of restrictions to the venture capital fund

managers’ activities; and shows that there is a strong relation between the

number of restrictions and the intensity of agency problems, but inconclusive

evidence relating the restrictions to demand conditions.

Key-words: venture capital; contract theory; agency problems; moral hazard;

transaction costs.
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1. INTRODUÇÃO

A atividade de venture capital e private equity é uma atividade de intermediação

financeira, em que gestores captam recursos de investidores, para aplicar em

ações (ou títulos conversíveis) de empreendimentos em geral privados.

A forma jurídica escolhida para regulamentar a relação entre os gestores e

investidores pode variar, mas existe sempre alguma espécie de contrato. É

evidente que investidores, gestores e empreendedores têm interesse pecuniário

na valorização de seus investimentos conjuntos. No entanto, esses benefícios

não são necessariamente homogêneos e nem são os únicos benefícios que cada

grupo pode extrair. Dessa assimetria surgem dificuldades de coordenação entre

os agentes que os contratos procuram resolver.

Este trabalho examina a alocação de direitos de controle nos contratos entre

investidores e gestores de fundos de venture capital e private equity no Brasil, a

partir de um conjunto de dados que considera todos os fundos com escritório no

Brasil em dezembro de 2004.

O tema alocação de direitos de controle está inserido na literatura econômica de

contratos, mais especificamente no estudo de problemas de agência. Além da

literatura teórica sobre contratos, este trabalho se apoiará sobre aplicações

desenvolvidas para outros casos, bem como sobre a literatura sobre venture

capital e private equity.

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: no próximo capítulo

são apresentados o setor e os contratos objetos deste estudo; no terceiro capítulo

é realizada uma breve revisão da literatura teórica e empírica relevante; o quarto

capítulo apresenta os dados existentes para o Brasil e os resultados obtidos; por

fim, o quinto capítulo resume as conclusões e explora possíveis caminhos para

pesquisas futuras sobre o tema.
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2. O SETOR DE PE/VC E CARACTERÍSTICAS CENTRAIS

DOS CONTRATOS

Antes de passar à revisão da teoria e à questão de alocação de direitos, convém

discorrer a respeito das características centrais da atividade de private equity e

venture capital. O leitor mais familiarizado com o tema pode seguir adiante sem

perda de conteúdo.

2.1 O SETOR DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

Em primeiro lugar, é importante estabelecer claramente os limites do que se

entende por private equity e venture capital. Estes termos designam a atividade

de administração profissional de recursos de terceiros para aplicação em ações

(ou títulos conversíveis em ações) de empresas não transacionadas em bolsas de

valores ou mercados de balcão.

Os termos que surgem com maior freqüência na literatura são: private equity,

venture capital, angel capital e capital de risco.

Por angel capital entende-se um investimento em empresas em fase pré-

operacional e realizado diretamente pelo proprietário dos recursos. Ao contrário

da atividade de PE/VC, não há uma profissionalização dos gestores.

Já o termo “capital de risco” é uma tradução brasileira que caiu em desuso. De

qualquer forma, seria inapropriado para delimitar o objeto desse estudo porque

não faz nenhuma diferenciação entre venture capital, private equity e angel

capital, e – em seu sentido geral na língua portuguesa – permitiria ainda a

confusão com hedge funds, fundos multimercados, fundos de derivativos e outros

investimentos em que os gestores dos recursos deliberadamente investem em

classes de ativos de maior risco.
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Quanto à diferença ente venture capital e private equity, há duas possibilidades.

A maioria dos autores usa venture capital para designar investimentos em

empresas mais novas, com maior potencial de crescimento; e reserva o termo

private equity para investimentos em empresas mais maduras. Mas há os que

adotam private equity para se referir a uma classe de investimentos da qual o

venture capital faz parte.

Com respeito a este tema, preferimos não adotar uma posição e usaremos os

termos venture capital e private equity em conjunto (ou “VC/PE”), até para deixar

claro que nos referimos a todo o setor.

Apesar dos esforços de alguns autores de identificar o PE/VC com

empreendimentos remotos no tempo, pode-se dizer que a atividade começou a

tomar sua forma atual nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX.

Bons relatos da história e do desenvolvimento inicial do PE/VC podem ser

encontrados em Gompers e Lerner (2001) e Fen, Liang e Prowse (1997).

Muito embora o crescimento tenha sido notável, o setor de PE/VC nos Estados

Unidos responde por uma parcela muito pequena do PIB e do total de recursos

investidos anualmente. Isso não significa, no entanto, que o PE/VC seja

irrelevante. Pode se dizer apenas que o financiamento por PE/VC é um

instrumento seletivo, a que poucas empresas terão acesso.

A simples observação do nome de algumas empresas que receberam

investimentos de PE/VC já é indicativa da relevância do setor. Entre elas

podemos destacar, nos Estados Unidos, Fedex, Apple, Microsoft, Wal-Mart,

Home-Depot, Google, Amazon, Intel e Starbucks. No Brasil, a mesma lista de

empresas inclui a Brahma (hoje incorporada à Inbev), a TAM, a ALL Logística e a

Natura entre outras.

Ribeiro (2005) apresenta uma análise das ofertas públicas iniciais no Brasil e

mostra que também por aqui, já se pode notar os efeitos benéficos do PE/VC,

apesar do volume ainda pequeno de investimentos.
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2.2 DESCRIÇÃO DO CONTRATO

Definido o setor, é importante estabelecer claramente que contratos serão

estudados e quais termos serão empregados para identificar as partes. Estas são,

de um lado, os gestores profissionais de recursos de terceiros; de outro, os

investidores, os donos dos recursos administrados pelos gestores. O contrato

pelo qual se efetua a constituição do fundo de PE/VC é, sem dúvida, o mais

importante, pois lança as bases da relação entre estes dois agentes. Mas

adotaremos uma definição ampla de contratos, que também considerará contratos

ulteriores, contratos verbais e usos e costumes.

Para designar o veículo por meio do qual gestores e investidores atuam

conjuntamente, adotaremos o termo “fundo de VC/PE”, ou, quando suficiente,

simplesmente “fundo”. Note-se que abusaremos um pouco da terminologia neste

ponto, pois essa relação entre gestores e investidores nem sempre toma a forma

jurídica de um fundo de investimentos.

Resta ainda identificar claramente uma terceira parte de fundamental importância

no setor: os proprietários-administradores – isto é, acionistas ativamente

envolvidos na administração e que estejam agindo em nome próprio – das

empresas de capital fechado que receberão os investimentos. Estes serão

designados pelo termo empreendedor, seguindo a literatura sobre o tema.

O ciclo da atividade de venture capital pode ser brevemente descrito da seguinte

forma:

• os gestores procuram ativamente por investidores e constituem um fundo

com o capital por estes prometido;

• com esses recursos os gestores compram participações significativas em

algumas empresas de diferentes empreendedores;
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• gestores e empreendedores trabalham conjuntamente para aumentar o

valor dessas empresas1;

• os gestores procuram uma forma de vender suas participações;

• por fim, os recursos obtidos com a venda dessas participações são

devolvidos para os investidores, exceto pela parcela destinada a remunerar

os gestores.

Dentro desse ciclo, é possível identificar claramente duas situações em que

potencialmente emergem problemas de agência. A que será objeto deste estudo

é a relação entre investidores e gestores. Nessa relação, os principais são os

investidores, que entregam a administração de seus recursos aos gestores, mas

retêm a titularidade sobre a maior parte dos frutos. E os gestores são os agentes.

Outra relação do mesmo tipo emerge entre os gestores e empreendedores. Neste

caso, são os empreendedores que são os agentes, e os gestores passam a ter o

papel de principais.

O escopo deste trabalho é examinar apenas os contratos entre gestores e

investidores. Explorar ambas as relações agente/principal resultaria num estudo

demasiado longo. A escolha da primeira das duas relações justifica-se pela maior

disponibilidade de dados para o Brasil.

É importante ressaltar as características que distinguem o PE/VC de outras

atividades de intermediação financeira. Na realização do Primeiro Censo

Brasileiro de Private Equity e Venture Capital foram utilizados alguns critérios

para identificar a atividade de PE/VC. Esses critérios, conforme reproduzidos por

Ribeiro (2005), foram:

1 Explicações sobre a atuação dos gestores de PE/VC nas empresas investidas podem ser

encontradas em Gorman e Sahlman (1989), Sahlman (1990) e Gompers e Lerner (1999).
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“… i) realizam aportes em ações ou títulos conversíveis em ações; ii) as

empresas alvo dos investimentos não são cotadas em bolsa de valores no

momento do primeiro aporte2; iii) os gestores dos fundos são ativos em termos de

monitoramento e influência na gestão do negócio ou no desenho da governança

corporativa; iv) os investimentos são feitos com expectativa de saída; e [v)]

possuem profissionais responsáveis pela gestão do negócio.”

Sobre o item i) acima, é importante esclarecer que os títulos conversíveis são

utilizados principalmente como forma de forçar a liquidação da empresa caso a

empresa apresente resultados ruins. Os gestores, na verdade, desejam sempre

converter os títulos em ações. Portanto, pode-se dizer que os aportes de PE/VC

são realizados em ações de empresas não listadas em bolsas de valores. A

conseqüência disso é que há pouca liquidez dos investimentos.

Essa ausência de liquidez é necessariamente repassada para as cotas dos

fundos de PE/VC. Se um investidor desejasse sacar seus recursos antes do final

do fundo, i) os gestores poderiam encontrar dificuldades para obter o dinheiro

necessário; ii) seria difícil definir o valor de saída.

Também é difícil criar um mercado secundário líquido para as cotas, pois os

investimentos são realizados em empresas de capital fechado desobrigadas de

divulgar informações financeiras, o que dificulta a avaliação das cotas por um

terceiro.

Na prática, as cláusulas referentes à retirada antecipada do capital por parte dos

investidores são bastante restritivas e o mercado secundário de cotas é pouco

usado Lerner (1996).

2 Na verdade, neste trabalho foi utilizada a base de dados completa, inclusive com os fundos de

Private Investment em Public Equity (PIPEs). Os PIPEs investem em ações cotadas em bolsas

de valores – em geral de baixa liquidez – mas com todas as demais características de um fundo

típico de PE/VC.
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Portanto, ao celebrarem o contrato de constituição do fundo de PE/VC, gestores e

investidores estão criando um vínculo de longo prazo. Na prática a duração média

dos fundos fica entre sete e dez anos3, em geral com possibilidade de extensão.

2.3 ASPECTOS CENTRAIS DOS CONTRATOS ENTRE GESTORES E

INVESTIDORES

A princípio, pode-se fazer uma analogia entre o gestor e o agente clássico dos

modelos teóricos. O gestor é, grosseiramente, um indivíduo com uma idéia de

negócio, mas sem recursos para implementá-la. A falta de recursos é superada

pela participação de um investidor. A idéia de negócio, no caso, é a de comprar e

desenvolver uma empresa.

Como um banco comercial ou um administrador de outro fundo de investimento

qualquer, um gestor de PE/VC une empreendedores sem recursos a investidores.

Esse serviço de intermediação financeira existe e têm valor, pois os gestores de

PE/VC coletam informações que permitem escolher e monitorar os investimentos.

Além disso, no caso particular do PE/VC, os gestores se propõem a participar da

administração da empresa. Pode-se dizer que essa participação dos gestores tem

duplo objetivo. Eles buscam criar valor, valendo-se para tanto de sua experiência

em negócios e de suas redes de relacionamentos. E buscam também atuar para

mitigar os problemas de agência entre investidores e empreendedor.

O envolvimento direto dos gestores com a administração agrega valor por

diversas razões. Segundo Gorman e Sahlman (1989), algumas das atividades

desenvolvidas pelos gestores nas empresas são: (i) ajudar a obter financiamento

adicional; (ii) planejamento estratégico; (iii) recrutamento de pessoal; (iv)

3 Ver Carvalho, Ribeiro e Furtado (2005), p. 86.



13

planejamento operacional; (v) abrir contatos comerciais com fornecedores e

clientes; e (vi) resolver problemas de compensação.

Quanto ao segundo objetivo, podemos dividir as atividades desenvolvidas em três

categorias, que correspondem às fases do relacionamento com o empreendedor.

Na fase da decisão de investir, os gestores de PE/VC buscam informações sobre

uma série de possíveis empreendimentos e examinam em detalhes aqueles que

se destacam.

Dentre os empreendimentos inicialmente analisados, alguns chegam à fase de

negociação entre gestores e empreendedores. Nessa fase os gestores procuram

desenhar contratos que minimizem os problemas futuros de agência. Entre os

instrumentos usados pelos gestores encontram-se: (i) títulos conversíveis em

ações, (ii) realizar os aportes necessários em etapas, e (iii) reter alguns direitos

de controle.

Após realizados os investimentos, os gestores continuam atuando. Eles

monitoram ativamente os investimentos, decidindo se devem e quando realizar

novos aportes, exercendo os direitos de controle que possuem e evitando abusos

dos empreendedores.

Todas essas atividades agregam valor para os investidores. Sem essa

profissionalização dos gestores de PE/VC, os investidores não teriam acesso às

mesmas oportunidades, nem teriam meios de lidar tão bem com os problemas de

agência existentes na relação com os empreendedores.

Com efeito, os gestores substituem os investidores como principais na relação

com os gestores e podem criar valor pela dedicação exclusiva e experiência

acumulada nesse papel.

O que de fato ocorre é que a grande mudança para os investidores é que, ao

invés de conhecer, monitorar e aconselhar diversos empreendedores, eles

precisam apenas conhecer, monitorar e eventualmente aconselhar um grupo bem
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menor de gestores de PE/VC.

Do ponto de vista dos investidores, os problemas de agência não desaparecem; a

mudança é que os agentes deixam de ser os empreendedores e passam a ser os

gestores.

No próximo capítulo, procuro revisar brevemente a literatura sobre as formas

pelas quais os investidores buscam resolver os potenciais conflitos existentes

nessa relação com os gestores.
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3. TEORIA DE CONTRATO E APLICAÇÃO AO SETOR DE

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

Este capítulo tem como objetivos revisar a teoria de problemas de agência, e as

aplicações mais relevantes ao contexto de PE/VC.

3.1 TEORIA DE CONTRATO E PROBLEMAS DE AGÊNCIA

A teoria de contratos, ou “economia da informação”, constitui hoje um campo

relativamente amplo do estudo econômico, apesar de ser relativamente recente.

É possível encontrar estudos anteriores relacionados ao tema4, mas foi a partir da

década de 70 que a teoria de contratos surgiu como resposta à incapacidade dos

modelos de equilíbrio geral de Arrow-Debreu de lidar com situações de

informação assimétrica entre os agentes.

Os trabalhos de teoria de contratos surgiram como estudos de casos de falha de

mercado devido à assimetria de informações entre as partes. Esses estudos são

tipicamente conduzidos em modelos de equilíbrio parcial, com ambiente

institucional bem definido e com uso intensivo de conceitos e técnicas de teoria

dos jogos e da teoria de decisão sob incerteza.

Os modelos empregados são, em geral, classificados em três categorias.

Seguindo Salanié (2005), esta divisão está baseada em dois critérios: (i) qual é

tipo de informação que não é de propriedade das duas partes; e (ii) qual parte

tem informação.

4 Para uma coletânea interessante de estudos relacionados a contratos, informação e incentivos,

ver Laffont e Martimort (2002), p. 8 e ss.
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Com base no primeiro critério distinguimos os problemas em que a assimetria de

informação está relacionada a fatos, de problemas em que a assimetria está

relacionada a ações. Nos modelos de moral hazard, ou ação oculta, o principal

não sabe como o agente pretende se comportar após a realização do contrato.

Exemplos de aplicações clássicas são os trabalhos de Stiglitz (1974) e Rothschild

e Stiglitz (1970) que estudam contratos de divisão de colheita e no mercado de

seguros, respectivamente.

O segundo critério diferencia os modelos de seleção adversa, em que a parte

sem informação tem o poder de decisão, dos modelos de sinalização, em que é a

parte com informação que tem a iniciativa.

O exemplo clássico de modelo de seleção adversa é o trabalho de Akerlof (1970)

sobre mercado de automóveis usados, em que o comprador não tem a mesma

informação que o vendedor sobre a qualidade do automóvel que está sendo

negociado.

Entre os modelos de sinalização, destaca-se o trabalho de Spence (1973), sobre

a educação como forma de sinalizar para potenciais empregadores a qualidade

do empregado, mesmo que não haja relação causal entre estudo e melhor

qualificação.

Além dessas três classes de modelos – ação oculta, seleção adversa e

sinalização – diretamente associados à teoria de contratos clássica, os contratos

entre investidores e gestores de PE/VC também poderiam ser estudados sob a

ótica da teoria de custos de transação de Williamson.

Mais adiante, no estudo do caso brasileiro, serão considerados elementos desses

três tipos de modelos e da abordagem de custos de transação.
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3.2 TEORIA DE CONTRATO APLICADA A PE/VC

A literatura sobre PE/VC, apesar de recente já é bastante extensa e a produção

tem aumentado nos últimos anos. Segundo Denis (2003), os primeiros textos

começaram a surgir apenas no início da década de 1990, mas há indicações de

que a produção está crescendo rapidamente. De fato, Denis reporta que uma

busca na Social Science Research Network resultou em 123 correspondências

para o termo “venture capital”. Em janeiro de 2007 a mesma busca resulta em

710 correspondências.

Apesar do volume de pesquisa sendo produzida, apenas uma pequena parte está

diretamente relacionada aos contratos entre gestores e investidores, por duas

razões.

Em primeiro lugar, as características dos contratos entre gestores e investidores

podem ser particularmente difíceis de obter, tanto por restrições de

confidencialidade, como pela necessidade de fazer-se uma pesquisa primária

bastante laboriosa. No caso do Brasil, essas dificuldades foram recentemente

superadas pelo “Primeiro Censo de Private Equity e Venture Capital”, realizado

por parceria formada entre o GVcepe (Centro de Estudos em Private Equity da

FGV-SP), Finep e ABVCAP (Associação Brasileira de Venture Capital). Este

Censo fez todo o trabalho de pesquisa primária e conseguiu atingir a marca de

100% de respostas, representando a totalidade do mercado de gestão de

recursos de PE/VC no Brasil á época de sua realização.

A segunda razão é de ordem bastante prática: o campo de pesquisa é muito

amplo. Seguindo a divisão proposta por Gompers e Lerner (2005), baseada nas

etapas do ciclo de PE/VC, podemos dividir a pesquisa em:

• Captação de recursos, que trata da relação entre gestores e investidores.
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• Fase de investimento, que aborda principalmente os problemas de agência

entre gestores e empreendedores.

• Fase de saída dos investimentos, em que existe muita literatura explorando

o efeito sobre o mercado de IPOs (ofertas públicas primárias de ações).

Existem ainda trabalhos que tratam do impacto econômico da atividade de VC/PE

e de políticas públicas voltadas para o setor, trabalhos que tratam da

internacionalização do PE/VC, e trabalhos que tentam cobrir mais de uma dessas

categorias simultaneamente.

A existência de restrições nos contratos entre gestores e investidores, é um dos

temas abordados na fase de captação dos recursos.

Uma das primeiras referências aos aspectos econômicos – e mais

especificamente aos problemas do tipo agente-principal – que emergem na

relação entre gestores e investidores pode ser encontrada em Sahlman (1990)5.

Sahlman coloca o contrato entre gestores e investidores como uma forma de

resolver os potenciais problemas de agência causados pela assimetria de

informação entre os gestores e investidores, e exacerbados pela estrutura legal

norte-americana, que restringe ainda mais a participação dos investidores.

Entre as cláusulas identificadas por Sahlman como importantes para mitigar os

problemas de agência, encontram-se:

• Duração limitada do fundo

• Investidores podem deixar de aportar capital que já haviam comprometido,

ainda que sujeitos a penalidades contratuais e também de reputação.

5 Seções 4 e 5, páginas 489 e ss.
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• O formato de compensação, que vincula o retorno dos gestores ao retorno

dos investidores.

• A distribuição obrigatória dos recursos obtidos por meio da venda de

participações em empresas investidas

• Diversas restrições em áreas como conflitos de interesse, tais como

restrições a investimentos pessoais dos gestores em empresas que

receberam investimento do fundo de PE/VC.

Sahlman vai mais longe e destaca como algumas dessas cláusulas podem ter um

efeito de sinalização, distinguindo os bons gestores, que estariam dispostos a se

submeter a elas, dos maus gestores. Finalmente, ele também se ocupa de

algumas cláusulas que reduzem o valor presente dos custos operacionais,

principalmente pela redução da tributação.

A abordagem de Sahlman é retomada e expandida por trabalho de Lerner e

Gompers (1996), que tem pelo menos duas contribuições importantes. O primeiro

foi obter uma base de dados com 140 contratos entre gestores e investidores, e

metodicamente dissecar estes contratos identificando as restrições que são

ajustadas caso a caso.

A base de dados usada foi obtida com o administrador do patrimônio da

universidade de Harvard, e com dois investment managers - empresas

especializadas em assessorar investidores na escolha e na negociação do

contrato destes investidores com os gestores de PE/VC. O trabalho de análise

dos contratos levou os autores a identificar 14 classes de restrições,

apresentadas na tabela abaixo.
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Tabela 1 – Restrições a atuações dos gestores de PE/VC identificadas em

Gompers e Lerner (1996)

Nota: leverage buyout é um tipo específico de operação em que alguns fundos de PE/VC

costumam se envolver. Entretanto, pelo perfil de risco envolvido alguns fundos preferem

restringir esse tipo de investimento.

Categoria Restrições sobre o(a):
- Volume investido em uma única empresa
- Uso de endividamento pela empresa gestora de PE/VC
- Co-investimento em empresas de outros fundos da
gestora de PE/VC

Administração do fundo

- Re-investimento dos ganhos de capital
- Co-investimento entre o fundo e os gestores
- Venda da participação dos gestores no fundo de PE/VC
- Captação de novos fundos pelos gestores
- Adição de novos gestores ao fundo de PE/VC

Atividades dos indivíduos
gestores de PE/VC

- Outras restrições às atividades dos gestores
- Realização de investimentos em outros fundos
- Realização de investimentos em títulos negociados
publicamente
- Realização de investimentos em leverage buyouts*
- Realização de investimentos em ativos no exterior

Tipo de investimento

- Realização de investimentos em outras classes de
ativos

A segunda contribuição de Gompers e Lerner (1996) foi sistematizar a discussão

teórica e derivar algumas previsões que pudessem ser testadas empiricamente. A

premissa básica dos autores é a de que as cláusulas são negociadas uma a uma

e que, portanto, as diferenças nos contratos, ou (i) são resultado de um equilíbrio

diferente entre risco de existência de problemas de agência e custo de

monitoramento, ou (ii) foram causadas por diferenças no poder de barganha dos

gestores e investidores no momento da contratação.

O argumento de equilíbrio entre risco de problemas de agência e custo de

monitoramento é o mesmo usado por Sahlman e está baseado na teoria de
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contratos, e mais especificamente de ação oculta discutida anteriormente. O

raciocínio é simplesmente o de que situações em que gestores e investidores

optaram por um maior número de cláusulas restritivas devem estar relacionadas

ao aumento dos custos de agência, ou à redução dos custos de monitoramento.

Essa lógica leva os autores a concluir que:

• Fundos maiores tendem a ter mais restrições, porque os a escala reduz o

custo relativo de monitorar os gestores. Entretanto, os autores reconhecem

que o tamanho pode estar positivamente correlacionado com a reputação

do fundo, o que levaria a uma previsão ambígua.

• Fundos em que a remuneração é mais sensível a variações de

desempenho também tendem a ter menos restrições, pois os gestores têm

mais incentivos para ter um bom comportamento.

• Foco dos investimentos em alta tecnologia, ou empresas menos maduras

deve aumentar o número de restrições, porque tais classes de investimento

envolvem maior assimetria de informação entre gestores e investidores.

• Finalmente, ao longo do tempo espera-se que o número de cláusulas

restritivas nos contratos tenha aumentado. Ao adquirirem maior

conhecimento sobre o setor, os investidores encontram-se em posição de

substituir poucas restrições de caráter geral por um maior número de

restrições mais específicas.

O segundo argumento, de diferenças no poder de barganha também é bastante

intuitivo: gestores com mais poder de barganha podem negociar cláusulas com

menos restrições a sua atividade. Por essa razão:

• Maior ritmo de expansão do setor de PE/VC (medido em novas captações

sobre o montante existente) implica menor número de cláusulas, pois o

aumento de capital é recebido por um setor relativamente estável, o que

significa maior poder de barganha para os gestores.
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• A presença de investment managers aumenta o número de restrições, pois

estes investem recursos de diversos investidores, o que lhes dá maior

poder de negociação. Colocado de outra forma, a ausência de investment

managers leva a um menor número de restrições, pois gestores capazes de

completar a captação sem a ajuda deles tendem a ser mais experientes e

ter uma melhor reputação.

• Finalmente, organização de PE/VC mais antigas tendem a ter contratos

com menos restrições, porque a idade da organização é uma boa proxy da

qualidade da organização.

Apesar de ser intuitivo, esse argumento precisa ser considerado com reservas.

Em primeiro lugar, ele leva a previsões opostas ao argumento de sinalização

apresentado por Sahlman. Para Sahlman, os melhores gestores aceitam se

submeter a determinadas cláusulas restritivas, isso os distingue dos demais

gestores, e por isso eles conseguem mais capital. Já Lerner e Gompers

argumentam que gestores com maior capacidade de atrair capital têm maior

poder de barganha e podem negociar cláusulas mais favoráveis.

Essa contradição pode não ser tão relevante na medida em que o efeito de

sinalização deve estar presente apenas em algumas cláusulas6. Entretanto nos

modelos de regressão adotados por Lerner e Gompers, em que a variável

endógena é a quantidade de cláusulas restritivas, os dois efeitos estariam agindo

em sentido contrário, levando a um resultado ambíguo.

A segunda reserva é quanto à razão pela qual os gestores procurariam e os

investidores aceitariam negociar cláusulas menos restritivas, ao invés de ajustar

as cláusulas de remuneração.

Lerner e Gompers fornecem duas explicações para esta aparente anomalia:

6 Em Gompers e Lerner (1999) os autores contestam diretamente a hipótese de sinalização.
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A primeira explicação é a de que as duas formas de remuneração – a implícita

nas restrições contratuais e a explícita – são negociadas simultaneamente, e que,

portanto, existiria uma fronteira eficiente de contratos. Dessa forma as pressões

de oferta e demanda levam a ajustes simultâneos em ambas as formas de

remuneração. A preferência por mudanças nas restrições seria explicada por um

custo menor de negociação dessas cláusulas.

A segunda explicação está apoiada sobre um argumento de problemas de

agências nas organizações de investidores institucionais. A idéia é que dentro de

organizações que investem em PE/VC, as pessoas responsáveis por fazer o

investimento teriam que dar menos explicações se cedessem em cláusulas que

restringem a atuação dos gestores do que se cedessem diretamente na

remuneração.

Entretanto, Triantis (2001) oferece um contra-argumento de que os investidores

típicos de PE/VC são muito sofisticados para que a alteração de cláusulas possa

ser feita sem o conhecimento destes, ou mesmo a falta de conhecimento a

respeito dos riscos seja plausível.

Aceitando-se o contra-argumento de Triantis, voltaríamos aos resultados de

modelos de ação oculta, em que a remuneração em geral é inteiramente discutida

de forma explícita. Isso ocorre porque gestores e investidores estariam destruindo

valor ao não adotar as cláusulas que representam o equilíbrio ótimo entre custos

de agência, e custos de monitoramento e flexibilidade. Logo, seria possível

encontrar um contrato estritamente superior para ambas as partes.

Triantis oferece uma explicação alternativa para os resultados encontrados por

Gompers e Lerner em relação a este tema. As variáveis de demanda utilizadas

podem estar, para Triantis, positivamente correlacionadas com um bom momento

econômico. Voltando-se a teoria básica de problemas de agência e ação oculta,

períodos de boas perspectivas econômicas estão associados a menor risco de

fracasso dos investimentos, o que reduz o incentivo para mau comportamento dos
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gestores, reduzindo os custos percebidos de agência e levando a um contrato

com menos cláusulas restritivas.

Sem a pretensão de resolver essa questão, ambas as posições serão

consideradas nos testes desenvolvidos na próxima seção.
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4. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS EM CONTRATOS NO BRASIL

4.1 DESCRIÇÃO DOS DADOS

A base de dados empregada neste trabalha é constituída fundamentalmente

pelos dados “Primeiro Censo de Private Equity e Venture Capital”. Este Censo foi

realizado por uma parceria entre o GVcepe (Centro de Estudos em Private Equity

da FGV-SP), Finep e ABVCAP (Associação Brasileira de Venture Capital), e

consiste numa base de dados de respostas a 168 itens por parte dos 70 gestores

de fundos de venture capital e private equity.

Os gestores abrangidos por esse Censo representam a totalidade dos gestores

com escritórios no Brasil em dezembro de 2004. Estão incluídos seis gestores de

Private Investments in Public Equity (PIPEs), que por suas características de

atuação assemelham-se muito aos fundos de PE/VC7. Por outro lado, ficam de

fora aqueles gestores que: (i) encerraram suas atividades antes dessa data; (ii)

mesmo afetando os mercados de captação de recursos para a região e investindo

em empresas brasileiras, não mantêm escritórios no Brasil.

Vale ressaltar que a primeira exclusão introduz um viés de seleção, por não

incluir empresas que fracassaram. Ainda assim, esta base de dados é bastante

representativa da estrutura dos contratos firmados no Brasil, pois: (i) o

desenvolvimento do setor no Brasil é bastante recente, e (ii) um gestor tende a

permanecer por quase uma década em atividade, após ter captado um fundo com

sucesso.

7 Carvalho, Ribeiro e Furtado (2005) citam como características comuns aos PIPEs e fundos de

PE/VC: (i) aporte em capital acionário; (ii) investimentos com baixa liquidez; (iii) gestores são

ativos com relação à administração da empresa investida; (iv) há expectativa de saída.
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O critério geográfico utilizado também pode introduzir um viés ao excluir fundos

que em geral têm bastante reputação, têm porte maior e contam com gestores

experientes. Entretanto, os contratos desses fundos podem ser muito pouco

representativos, visto que atuam em ambiente institucional completamente

distinto e o Brasil tipicamente constitui apenas uma pequena parcela de seu

portfolio.

Os dados do censo incluem variáveis sobre:

• a instituição de PE/VC

• o fundo ou veículo de investimento

• os gestores

• os investidores

• as empresas investidas8

Além dos dados do Censo, foram empregados alguns dados referentes à

economia brasileira. São eles:

• a série mensal do prêmio de risco país, calculada pelo JP Morgan e obtida

na Bloomberg;

• a série mensal de taxa de câmbio, obtida no IPEA;

• a série anual de índice de facilidade de realização de negócios no Brasil,

calculada pela Heritage Foundation, e publicada pelo Wall Street Journal9.

8 As variáveis foram extensamente descritas em Ribeiro (2005) e Carvalho, Ribeiro e Furtado

(2005).
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4.2 PRESENÇA DE RESTRIÇÕES À ATUAÇÃO DOS GESTORES

O primeiro conjunto de testes realizados procura explicar a quantidade de classes

de restrições à atuação dos gestores presente. Os dados utilizados foram

levantados pelo Censo, que investigou a presença em contrato de sete restrições:

(i) restrição quanto à zona geográfica dos investimentos;

(ii) restrição quanto ao setor de atividade econômica dos investimentos;

(iii) restrição quanto ao estágio dos investimentos (por exemplo, não

investir em empresas maduras, ou não investir em empresas que acabaram

de iniciar suas atividades);

(iv) restrição quanto ao valor máximo investido em uma única empresa;

(v) restrição quanto ao investimento de recursos pessoais em empresas do

portfolio;

(vi) restrição a investir recursos deste fundo em empresas de outros fundos

da mesma organização gestora de PE/VC;

(vii) restrição ao lançamento de outro fundo pelos gestores antes que

determinada parcela do capital comprometido neste fundo tenha sido

investida.

9 Também foram testadas uma série semelhante calculada pelo World Economic Forum, e os

sub-componentes relacionados com o ambiente jurídico, mas a série calculada pela Heritage

Foundation apresentou resultados melhores.
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Note-se que estas restrições têm natureza muito semelhante às restrições

investigadas em Gompers, Lerner (1996)10, e já examinadas na seção 3.2 deste

trabalho.

A tabela 2 apresenta a quantidade de fundos que adotam cada uma das

restrições. O intervalo de 21% a 53% indica que as restrições consideradas são

relevantes para este estudo, pois ao mesmo tempo em que são adotadas por

número significativo de fundos, não são apenas cláusulas padrão.

Tabela 2 - Parcela dos fundos que apresentam cada restrição

Dados do Primeiro Censo Brasileiro de Private Equity e Venture Capital, considerando

todos os veículos, inclusive PIPEs

Restrição %
Zona geográfica 46%
Setor de atividade 53%
Estágio do investimento 38%
Valor máximo 51%
Recursos pessoais 38%
Portfolio de outro fundo 21%
Parcela do investimento antes de nova captação 23%

Vale ressaltar também que a base de dados contém fundos com entre nenhuma e

seis restrições e que a distribuição é relativamente homogênea, e que as

variações ao longo do tempo não parecem seguir uma tendência definida, como

mostrado nos gráficos 1 e 2. 

 

10 Em Gompers e Lerner (2005), p. 65 e ss. os autores voltam ao tema, reapresentando os

resultados originais com algumas revisões.
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Gráfico 1 – Freqüência de fundos por quantidade de restrições
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Fonte: Dados do Primeiro Censo Brasileiro de Private Equity

Gráfico 2 – Número médio de restrições ao longo do tempo
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O primeiro modelo de regressão procura usar variáveis próximas às empregadas

por Gompers e Lerner (1996), mas com algumas adaptações para superar

limitações e aproveitar vantagens dos dados disponíveis para o Brasil.

A primeira adaptação necessária foi o uso da variável “Capital do fundo em 2004”

como proxy do capital do fundo no momento de captação. Essas variáveis estão

correlacionadas, mas nos casos em que o fundo já reconheceu perdas de capital,

ou realizou a saída de parte dos investimentos, o capital em 2004 pode ser

significativamente menor do que o capital na data de captação. Como os fundos

em geral não reconhecem ganhos de capital antes de iniciar a saída, apenas em

alguns poucos casos o capital em 2004 deve estar acima do capital no momento

do fechamento. Ou seja, o capital em 2004 é uma proxy que subestima o valor

real em diversas circunstâncias, e superestima em poucas, e isso pode fazer com

que sua variância seja significativamente menor do que a real. Portanto, devemos

esperar uma subestimação do desvio-padrão do coeficiente, e p-valores mais

altos.

Quanto ao sinal esperado, como discutido na seção 3.2, Gompers e Lerner

defendem que esta variável tende a diminuir os custos de contratação e

monitoramento de mais restrições. Por outro lado, reconhecem que é uma

variável que pode ser uma boa proxy da reputação do fundo, o que levaria a um

menor número de restrições.

A segunda variável explicativa adotada é uma dummy para indicar se a empresa

tem origem estrangeira. No caso de um país em que o setor ainda está se

desenvolvendo, instituições de PE/VC internacionais podem ter uma grande

vantagem de reputação percebida pelos investidores, por isso essa variável não

poderia ser ignorada.

A variável “% do capital para projetos em fase inicial” substitui a dummy usada

por Gompers e Lerner para indicar se a empresa tem foco em projetos em fase

inicial (investimentos de seed capital). Como discutido anteriormente, maior foco

em empreendimentos em fase inicial aumenta a assimetria de informação entre
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gestores e investidores, e consequentemente o custo esperado de problemas de

agência. Com isso, o número de restrições também deve aumentar.

As variáveis prêmio de risco Brasil e índice de liberdade econômica (menor valor

do índice, significa maior liberdade econômica) completam o bloco de variáveis

ligadas ao custo de agência. Evidentemente, em períodos em que o prêmio de

risco é menor e há maior liberdade econômica, os custos de agência são

menores, o que deve reduzir o número de restrições presentes nos contratos.

As variáveis de parcela do capital originária de fundos de pensão, de organismos

governamentais e multilaterais e de fundos de fundos, servem como medidas da

demanda pelo fundo de PE/VC em questão. Fundos que dependem

excessivamente de recursos de fundos de pensão, e de organismos

governamentais e multilaterais em geral têm menor capacidade de captar

recursos em outras fontes, e por isso sujeitam-se a um maior número de

restrições. Por outro lado, veículos de PE/VC que recebem recursos de fundos de

fundos, em geral são aqueles que conseguem atrair a atenção do mercado de

uma forma mais ampla; logo, espera-se que seus contratos tenham menos

restrições.

Por fim, foi incluída uma variável que representa o volume total de recursos

captados durante o ano calendário de fechamento do fundo. Esta variável

apresenta dois problemas. O primeiro é que o volume de recursos do ano

calendário pode não ser uma boa medida das condições de mercado no momento

da captação. O segundo problema, é que a série de dados referentes

especificamente ao Brasil mais confiável disponível para o Brasil é a construída

com os dados do próprio Censo, e esta série está disponível apenas para o

período de 1999 a 2004.

A tabela abaixo sintetiza os resultados das estimações com estas variáveis, por

mínimos quadrados e por quase-máxima verossimilhança com uma distribuição

Poisson.
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Tabela 3 – Modelo 1: Estimação por mínimos quadrados e com uma Poisson

São apresentados os valores dos coeficientes e, entre parêntesis, os p-valores robustos

para a presença de heterocedasticidade. O valor de χ² apresentado é para um teste de

Wald para a hipótese de que todos os coeficientes e a constante são iguais a zero.

Mínimos
quadrados Poisson

9.1249 4.4255
(0.131) (0.037)

-0.0012 -0.0010
(0.000) (0.002)

0.9614 0.3551
(0.075) (0.074)

0.9651 0.2186
(0.104) (0.246)

-0.0021 -0.0007
(0.000) (0.000)

-1.6781 -0.9927
(0.393) (0.150)

0.6055 0.4867
(0.223) (0.010)

4.9831 1.4994
(0.000) (0.000)

-0.9113 -0.3315
(0.483) (0.612)

-0.0006 -0.0002
(0.349) (0.486)

Número de observações 46 46
R² ajustado 0.6170 0.6097
Chi-quadrado 428.6843

(0.000)

Constante

Captações do setor de PE/VC no Brasil

% do capital de órgãos governamentais e
multilaterais

% do capital de fundos de fundos

Prêmio de risco Brasil no mês de fechamento
do contrato

Índice de liberdade econômica no ano de
fechamento

Firma sediada no exterior?

Capital do fundo em 2004

% do capital para projetos em fase inicial

% do capital de fundos de pensão

Os resultados confirmam o sinal esperado para a maior parte das hipóteses e são

bastante significativos para as variáveis que medem o custo de agência. O

resultado mais surpreendente foi o valor economicamente relevante, com sinal

positivo e significativo para a dummy de firma com origem estrangeira.

Uma explicação possível é que estas firmas aceitem sujeitar-se a um ambiente
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institucional em que o monitoramento e exigência do cumprimento das restrições

seja menos custoso. Isso poderia fazer com que firmas com origem no exterior

efetivamente tenham um número ótimo de restrições mais elevado

Entretanto, este modelo é pouco confiável devido ao baixo número de

observações com dados completos. A variável de captações do setor no ano é a

grande responsável por isso, visto que os dados estão disponíveis apenas para o

qüinqüênio de 1999 a 2004. Ao excluirmos todos os fundos anteriores a 2004

podemos incluir um viés importante. Além disso, a confiabilidade dos resultados é

comprometida pelo fato dos testes disponíveis serem válidos apenas

assintoticamente.

Excluindo-se a variável de captações do setor do modelo, chegamos a resultados

muito semelhantes, porém mais confiáveis.
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Tabela 4 – Modelo 2: Estimação do número de restrições presentes nos contratos

por mínimos quadrados e por quasi-máxima verossimilhança com uma

distribuição Poisson

Entre parênteses são reportados os p-valores robustos para a presença de

heterocedasticidade

Mínimos
quadrados Poisson

6.7578 2.4982
(0.030) (0.025)

-0.0006 -0.0003
(0.327) (0.427)

0.7567 0.2687
(0.052) (0.061)

0.7666 0.2667
(0.132) (0.138)

-0.0013 -0.0004
(0.009) (0.025)

-1.1987 -0.4775
(0.193) (0.158)

0.6322 0.3189
(0.193) (0.070)

3.5968 1.0338
(0.000) (0.000)

-1.7480 -0.8593
(0.114) (0.188)

Número de observações 74 74
R² ajustado 0.3870 0.3665
Chi-quadrado 566.41

(0.000)

Constante

% do capital de órgãos governamentais e
multilaterais

% do capital de fundos de fundos

Prêmio de risco Brasil no mês de fechamento
do contrato

Índice de liberdade econômica no ano de
fechamento

Firma com origem no exterior?

Capital do fundo em 2004

% do capital para projetos em fase inicial

% do capital de fundos de pensão

Mais uma vez os resultados para as variáveis ligadas ao custo de agência

aprecem como bastante significativos, enquanto os resultados para as variáveis

ligadas à demanda são ainda discutíveis.

Cabe ressaltar entretanto, que o número de observações ainda não é grande o

suficiente para que os testes disponíveis sejam efetivamente válidos.
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Por essa razão, optamos por estimar também um modelo alternativo, em que a

variável endógena é na verdade uma variável binária que assume valor igual à

unidade quando o fundo é organizado na forma de blind pool e zero quando não

é.

Como se sabe, blind pool é uma forma de organização do fundo em que os

investidores não participam com poder decisório das decisões de investimento em

empreendimentos. Ou seja, os investidores repassam de forma quase completa

os direitos de controle sobre os recursos do fundo. As formas alternativas de

organização contempladas pelo Censo são: controle total do investidor, diferentes

tipos de comitês de investimento, e pledge funds. Em todas estas, o gestor tem

menor autonomia decisória.

Para estimar este modelo foi usado um modelo de probabilidades lineares,

estimado por mínimos quadrados ordinários, e modelos baseados nas

distribuições dos erros do tipo Logit e Probit. Os resultados do melhor modelo

encontrado são apresentados na tabela abaixo.
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Tabela 5 – Modelo 3: Estimação da probabilidade de organização como blind

pool, por mínimos quadrados e com distribuições Logit e Probit

Entre parêntesis são apresentados os p-valores, robustos para a presença de

heterocedasticidade no caso do modelo por mínimos quadrados.

Mínimos
quadrados Logit Probit

-1.4498 -14.4555 -8.4639
(0.184) (0.076) (0.075)

0.0008 0.0046 0.0028
(0.026) (0.037) (0.033)

0.0000 0.0000 0.0000
(0.025) (0.053) (0.046)

0.0171 0.1384 0.0821
(0.098) (0.075) (0.072)

-0.0868 -0.6499 -0.4138
(0.456) (0.413) (0.381)

0.3924 2.3007 1.3509
(0.001) (0.002) (0.001)

0.4546 3.5413 2.0770
(0.163) (0.135) (0.135)

-0.1258 -1.0584 -0.7210
(0.463) (0.452) (0.383)

Número de observações 71 71 71
R² ajustado 0.2579
R² de McFadden 0.3012 0.3056

Constante

% do capital de órgãos governamentais e
multilaterais

Segundo fundo da instituição de PE/VC?

Firma com domicílio fiscal no exterior?

Quadrado do capital do fundo em 2004

Capital do fundo em 2004

Experiência dos gestores

Índice de liberdade econômica no ano de
fechamento

Sabe-se que os modelos de probabilidade linear são por construção

heterocedásticos, e os métodos de solução existentes, tais como estimação por

mínimos quadrados ponderados, são válidos apenas assintoticamente, e,

portanto, não podem ser aplicados a um caso com apenas 71 observações.

Entretanto a maioria dos autores sustenta que os resultados não tendem a ser

muito diferentes.
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5. CONCLUSÕES

Apesar da base de dados disponível ser significativamente diferente da utilizada

por Gompers e Lerner (1996), tanto na forma de construção, quanto na natureza

das variáveis disponíveis, quanto na representatividade do setor, foi possível

construir testes com objetivos e resultados muito parecidos.

Os resultados não são definitivos, principalmente pelo fato da maioria dos testes

disponíveis para variáveis da natureza que estudamos (variáveis censuradas e

variáveis binárias) serem válidos apenas assintoticamente. Ainda assim, há fortes

evidências sustentando as previsões baseadas na teoria de custos de agência.

As evidências a favor da hipótese de que as condições de mercado também tem

um papel importante são menos conclusivas.

Como novidades interessantes do caso brasileiro, temos o fato do montante de

capital fundo aparecer como variável muito importante e que leva a um menor

número de restrições contratuais. Como a variável montante de capital do fundo

tem dois efeitos antagônicos: o de redução dos custos de monitoramento e o

reputacional, o que pode estar ocorrendo é uma forte dominância do efeito

reputacional. Essa explicação é consistente com o fato do setor ainda estar

desenvolvendo-se no Brasil, o que levaria a uma maior demanda por sinais

capazes de diferenciar os gestores.

Outro fator interessante é o fato de variáveis como o risco-país e o índice de

liberdade econômica serem importantes para explicar a quantidade de restrições.

Nesse sentido os resultados são consistentes com as explicações adiantadas por

Leeds e Sudenrland (2003), e sugerem que um maior desenvolvimento

institucional poderá reduzir os custos de transação, dando impulso significativo

para o desenvolvimento do setor.

Os anos de 2005 e 2006 foram relativamente bons para o setor como um todo; o

número de organizações gestoras e veículos de investimento cresceu; e
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alterações promovidas no marco legal provavelmente contribuíram para a redução

dos custos de agência. Por essas razões, pesquisas futuras que se beneficiem de

novas rodadas de coleta de dados podem confirmar ou refutar os resultados

preliminares obtidos e medir o efeito de desenvolvimentos mais recentes.

Além disso, com mais gestores partindo para o segundo ou terceiro fundo,

também será possível considerar a estimação por métodos de painel, assim como

realizado por Gompers e Lerner (2005). Outra possibilidade que se abre com a

maior quantidade de dados é a de estimar simultaneamente os determinantes da

forma de organização do fundo e das restrições contratuais.

Finalmente, o tema do formato contratual e da alocação de direitos de controle no

setor de PE/VC no Brasil também pode ser abordado a partir da análise da

relação entre gestores e empreendedores, como em Kaplan e Strömberg (2004).
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