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RESUMO 

 

 

A indústria de Private Equity e Venture Capital (PE/VC) em todo o mundo passou por 

uma acelerada transformação nos últimos dez anos tanto nas economias 

desenvolvidas como nas economias em desenvolvimento. Esta transformação 

ocorreu atrelada a um crescimento exponencial do total de ativos sob gestão nos 

EUA e no Brasil.  

 

Em linhas gerais, as aquisições no modelo americano ocorrem por meio de 

operações alavancadas e totalmente dependentes de linhas de crédito que 

fomentem a atividade. Os agentes desta indústria são conhecidos como 

“Investidores Financeiros”. Geralmente, companhias de capital aberto têm o seu 

controle adquirido e em seguida suas ações são tiradas de negociação em bolsa de 

valores para então iniciar-se o trabalho efetivo dentro da companhia com o 

compromisso futuro de pagamento da dívida contraída para sua aquisição. 

 

Já no modelo brasileiro as aquisições ocorrem mais comumente por meio de capital 

próprio com a entrada efetiva do investidor / comprador na companhia e estes por 

sua vez, são conhecidos como “Investidores Intervencionistas”. É um estilo de 

atuação bem menos oportunista, muito mais ativo e pautado pelo crescimento 

orgânico da instituição, com a força do capital do investidor. 

 

Este trabalho objetivou realizar uma análise comparativa entre estes modelos e 

ilustrar por meio de casos reais alguns dos seus estilos mais comuns de gestão na 

indústria de PE/VC nos EUA e no Brasil. 

 

Palavras-chave : private equity, venture capital, PE/VC, investidores financeiros, 

investidores intervencionistas, estruturas, modelos.  



  

ABSTRACT 

 

 

The Private Equity and Venture Capital (PE / VC) industry in the world has 

undergone a rapid transformation over the past decade in both developed and 

developing economies. This transformation has been linked to an exponential growth 

in total assets under management in the U.S. and also in Brazil.  

 

Generally, takeovers following the American model occur through leveraged 

transactions and are totally dependent on lines of credit to promote the activity. 

People in this industry are known as "Financial Investors". Public companies have 

their control acquired and then their shares are no longer traded in the stock market. 

After that, the actual work in the company begins to pay back the debt incurred.  

 

In the Brazilian model, purchases are made through own equity and the work that 

occurs is directed to the effective entry of the investor / buyer within the company. 

These are known as "Interventionist Investors". It is a style of management less 

opportunistic, more active and guided by the organic growth of the institution with the 

strength of investor capital.  

 

This study aims to make a comparison between these models and illustrate through 

real cases some of their most common styles of management in the PE / VC industry 

in the U.S. and Brazil.  

 

Keywords: private equity, venture capital, PE / VC, financial investors, interventionist 

investors, structures, models. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 
 

 

Pretende-se estudar uma das indústrias que mostraram maior crescimento dentro do 

mercado financeiro brasileiro na década vigente e que até meados dos anos 90 era 

ainda bastante incipiente. Outro ponto que desperta atenção em relação ao tema 

foram as diferenças conceituais entre o modelo de PE/VC praticado nos EUA e o 

que foi adaptado à realidade brasileira.  

 

Por se tratar de um assunto bastante amplo e com diversas possibilidades de 

abordagens e estratégias de investimento dependendo da fase de desenvolvimento 

em que a estrutura de PE/VC se encontra, optou-se seguir neste estudo uma 

dinâmica que possibilite a ilustração das principais diferenças conceituais que 

constituem cada uma das estruturas, dando destaque ao maior grau de sofisticação 

observado nas estruturas intervencionistas. 

 

As empresas de PE/VC passaram por uma fase de crescimento e retornos 

extraordinários nos últimos cinco anos, mas o recente colapso observado no 

mercado global de crédito e o aprofundamento da crise econômica trouxeram uma 

série de dificuldades e restrições a esta vigorosa dinâmica que certamente impactam 

as empresas gestoras de PE/VC, as companhias investidas e a economia real de 

todos os países.  

 

A importância da análise da dinâmica desta indústria e das estruturas comumente 

utilizadas em economias em desenvolvimento como o Brasil se traduz na 

necessidade da geração consistente de investimentos de qualidade em diversos 

setores da economia carentes de investimentos do Estado e que se beneficiam da 

força e da organização do capital privado.  
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1.2 OBJETIVO 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 
 

 

O propósito deste estudo será o de demonstrar as principais diferenças entre as 

estruturas de negócios de PE/VC em países com diferentes níveis de 

desenvolvimento e maturidade empresarial, realizando uma análise comparativa 

baseada nas estratégias e práticas de gestão comumente observadas na indústria 

atual.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 

Como objetivos mais específicos pretende-se: 

 

1) Definir o que poder ser entendido como uma estrutura de PE/VC. 

 

2) Explorar, de forma geral, o histórico, as premissas e os fundamentos de cada 

uma das estruturas tantos nos EUA como no Brasil, cada qual com suas 

peculiaridades e abordagens distintas. 

 

3)  Identificar as principais diferenças entre cada uma das estruturas e como 

estas impactam a dinâmica da indústria de PE/VC. 

 

4) Identificar em cada cada caso real da indústria brasileira,  quais das hipóteses 

levantadas por meio dos cinco fatores de sucesso do modelo intervencionista 

se mostram presentes.  
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5) Propor novas possibilidades de estudos utilizando como ponto de partida as 

diferenças encontradas em cada uma das estruturas. 
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1.3 DEFINIÇÃO DO TERMO “PE/VC” 

 
 

Segundo Carvalho et al. (2006, p.30), o termo Venture Capital (VC) é normalmente 

utilizado para caracterizar os investimentos realizados em empresas no seu estágio 

inicial de desenvolvimento, tais como: capital semente (seed money), estruturação 

inicial (start-up) e expansão; e o termo Private Equity (PE) seria utilizado para 

caracterizar investimentos em empresas mais maduras por meio de modalidades 

como: estágio avançado (late stage), financiamento de aquisições (acquisition 

finance), tomada de controle pelos executivos (money buy out/in – MBO/I), estágio 

pré-emissão (bridge finance), recuperação empresarial (turnaround), mezanino e 

PIPE (private investment in public equity). 

 

No entanto, de acordo com Sharp (2002) tal distinção, que teve sua origem nos 

EUA, é uma maneira simplificada de separar os estágios de investimento e que foi 

muito difundida em alguns países. Na opinião do autor, a atividade de VC estaria 

incorporada a do PE, uma vez que ambas as atividades tratam de investimentos em 

participações de empresas não listadas em bolsa com boas expectativas de ganhos 

de capital. Um exemplo mais generalista pode ser extraído da BVCA, que adota no 

chamado “Guide to Private Equity” o termo PE para descrever a indústria como um 

todo e, assim, evitar confusão.  

 

Neste trabalho, como o intuito é realizar uma análise comparativa entre as estruturas 

de PE e VC nos EUA e no Brasil, não haverá distinção entre essas atividades. Será 

utilizado o termo PE/VC e este estará relacionado à operação que envolve um 

determinado investidor/sócio capitalista que adquire a participação em uma empresa 

por meio da subscrição de cotas/ações em uma operação privada entre as partes, 

que, via de regra, não envolve o mercado de bolsa. 
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1.4 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

 

Na parte da introdução, após explanar os motivos pelos quais há interesse e 

motivação pelo assunto em estudo, foram definidos o objetivo geral e os objetivos 

específicos a serem atingidos. Logo em seguida será dada a devida definição e 

delimitação do que será considerado neste estudo como sendo uma estrutura 

própriamente dita de PE/VC. 

 

Na revisão da literatura, serão colocados de forma bastante direta os principais 

conceitos abordados pelos principais textos que serviram como embasamento 

teórico para a abordagem comparativa. Com o objetivo de tornar o estudo bastante 

próximo à realidade atual de mercado, grande parte da base teórica utilizada é 

composta por estudos e acontecimentos reais dentro de cada indústria, que 

mostrem, na prática, semelhanças e diferenças entre as estruturas adotadas em 

cada um dos dois mercados. Além disso, também serão utilizados artigos e citações 

acadêmicas que enriqueçam qualitativamente o estudo. 

 

A terceira e principal parte deste trabalho realiza uma análise comparativa entre 

duas das dinâmicas comumente observadas em cada uma das indústrias e de que 

forma os agentes são conhecidos por sua atuação e consequentemente 

denominados. Esta análise acaba adotando um certo viés otimista em relação a uma 

estrutura em detrimento da outra, ao demonstrar que uma delas notadamente acaba 

por gerar no médio e longo prazos mais valor aos investimentos realizados. Ainda 

nesta terceira parte são definidos e exemplificados, tanto nos EUA como no Brasil, 

três diferentes estilos de abordagem e condução da estratégia de investimento em 

uma estrutura de PE/VC : CLASSIC LBO, PLATFORM ROLL-UP e GROWTH LBOs. 

 

Por fim, a conclusão deste trabalho busca destacar as principais diferenças 

encontradas entre as estruturas e práticas observadas em cada uma das indústrias. 

Paralelamente, serão identificadas algumas limitações no que tange sua 

abrangência e generalidade. Sugestões de pesquisas futuras sobre o tema também 
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serão apresentadas para estudos relacionados, principalmente aqueles que 

objetivem verificar a possibilidade de se adaptar as práticas comprovadas de 

sucesso de uma economia na outra.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Nos últimos anos a indústria de PE/VC nas economias em desenvolvimento tem 

passado por uma grande transformação, observando-se um aumento considerável 

da atividade em todas as fases das estruturas de investimentos. Estas mudanças 

vêm ocorrendo em função da predisposição de investidores institucionais 

provenientes de economias desenvolvidas e de gestores de fundos de PE/VC em 

buscar retornos diferenciados para os seus investidores em economias que ainda 

passam por uma fase de amadurecimento institucional, em contrapartida aos 

mercados desenvolvidos que já demonstram alguma dificuldade na manutenção dos 

alto níveis de  rentabilidade do início da década de 90.  

 

Apesar da atividade de PE/VC ocorrer em diversas regiões do globo, os Estados 

Unidos ainda concentram mais de 70% do capital levantado e mais da metade do 

capital investido no mundo (PWC, 2004). O país também é considerado como 

aquele com maior disponibilidade e opções para tipo de investimento para o 

desenvolvimento de negócios (IMD, 2005). Portanto, é natural que Gompers e 

Lerner (1998) questionem a adaptabilidade do modelo norte-americano à realidade 

econômico-institucional de outros países.  

 

De acordo com De Carvalho et al (2006), a atividade de PE/VC no Brasil passou 

durante os anos de 2004 e 2005 pelo início do seu segundo ciclo. O primeiro ciclo 

havia se iniciado na metade dos anos 90, concomitantemente à estabilização 

econômica do país. Com o fim do primeiro ciclo pode-se constatar que a indústria de 

PE/VC passou a ser parte integrante do sistema financeiro nacional.  

 

Rozeira e Savoia (2005) analisaram a evolução da indústria de PE/VC no Brasil 

utilizando a indústria dos EUA como o modelo ideal e concluíram que os principais 

desafios encarados pela indústria brasileira estão diretamente ligados à volatilidade 

da economia do país, a falta de fontes de financiamento para a atividade e a 

iliquidez do mercado de capitais que dificulta a estratégia de saída dos investimentos 
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por meio da oferta pública de ações. Entretanto, os autores acreditam que a 

indústria de PE/VC no Brasil irá se tornar uma das mais importantes do mundo até o 

final da atual década e dividem os desafios a serem superados em dois grandes 

grupos: (i) aqueles diretamente ligados à situação macroeconômica do país e (ii) 

outros mais específicos, atrelados as diferentes fases do processo de investimentos 

da indústria de PE/VC. Por fim, ressaltam que algumas melhorias já são aparentes e 

destacam os avanços conquistados em temas relacionados a governança 

corporativa das empresas que asseguram proteção aos investidores, incentivando, 

desta forma, a entrada de novos recursos na indústria provenientes de grandes 

investidores institucionais.  

 

Muitos estudos procuram explicar por que o tamanho da indústria varia tanto entre 

países e de um ano para o outro. Segundo Ribeiro (2005), as abordagens utilizadas 

para análise dos principais fatores que impactam cada modelo ou ambiente de 

negócios podem ser classificadas como: Macroeconômicas (em que procuram 

verificar o impacto de fatores do mercado financeiro, da atividade empreendedora e 

inovativa e do mercado de trabalho) ou Institucionalistas (relacionam variáveis como 

a origem e a qualidade do sistema legal e o grau de eficiência do poder judiciário 

dos países). 

 

Os resultados de Gompers e Lerner (1998) sugerem também que os fatores de 

demanda são os mais relevantes para a explicação do volume de capital levantado 

em cada país. Entre os fatores de oferta estudados por Gompers e Lerner (1998), a 

facilidade de entrada de fundos de pensão no mercado mostrou-se relevante. No 

ano de 1979 as autoridades norte-americanas esclareceram que, pelo Employee 

Retirement Income Security Act (ERISA), os gestores de fundos de pensão estavam 

livres para investir em PE/VC desde que agissem com a devida prudência. Até 

aquele ano, fundos de pensão representavam apenas 15% do capital da indústria. 

Em 1986, fundos de pensão já eram responsáveis pela metade do capital 

comprometido em PE/VC (Sahlam, 1990).  
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No caso das economias em desenvolvimento, Lerner e Leamon (2007) destacam 

que o interesse dos investidores institucionais é justificado pela similiaridade da 

indústria de PE/VC destes países com a atividade de VC nos EUA. Assim como na 

dinâmica da indústria de VC nos EUA, muitas das oportunidades de investimentos 

nas economias em desenvolvimento são caracterizadas pela grande incerteza da 

viabilidade do negócio, dificuldade em determinar o preço justo dos seus ativos e 

pela substancial assimetria de informação. A participação ativa de fundos de PE/VC 

ajudam a mitigar estes riscos, da mesma forma que ocorreu nas economias 

maduras. Este contexto gera automaticamente inúmeras possibilidades de se atingir 

retornos bastante atrativos.  

 

O processo de investimento da indústria de PE/VC é bem diferente ao compararmos 

as práticas observadas nos países desenvolvidos com os países em 

desenvolvimento. Lerner e Leamon (2007) exploraram quatro aspectos onde estas 

diferenças se mostram mais evidentes: os tipos de negócios considerados, os 

processos pelos quais as empresas com potencial de investimento são identificadas 

e analisadas, a estruturação dos investimentos e a precificação da transação.  

 

Os tipos de negócios considerados nos países desenvolvidos possuem uma extensa 

amplitude. Negócios mais voltados para investimentos em empresas start-up ou 

early-stage restringem suas análises para setores voltados à alta tecnologia, 

enquanto as tradicionais companhias de buyout estão voltadas para a análise de 

investimentos em empresas maduras de diferentes setores. Nos países em 

desenvolvimento os esforços estão notadamente voltados para as empresas 

estabelecidas em setores tradicionais da economia.  

 

Já os processos pelos quais as empresas com potencial de investimento são 

identificadas e analisadas são de extrema importância para as empresas gestoras 

de PE/VC de países desenvolvidos dado que estas recebem um número de 

oportunidades de investimentos para análise bastante superior a sua real 

capacidade de investir. Já nos países em desenvolvimento os gestores de PE/VC 

precisam atuar de forma constante e ativa em função do limitado número de opções 
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para investimento realmente atrativas. A assimetria de informações nestes mercados 

faz com que seja de extrema valia as redes de relacionamentos dos gestores de 

PE/VC com os diferentes agentes da indústria.  

 

A estruturação dos investimentos e a questão das escolhas dos instrumentos 

financeiros como forma de financiamento e investimento está diretamente ligada às 

características e peculiaridades de cada modelo. Gestores mais sofisticados tendem 

a seguir o perfil descrito por Sahlman (1990): fazem aportes por meio de ações 

preferenciais conversíveis e utilizam-se de contratos complexos para regular a 

relação. Nos EUA, 80% dos investimentos são feitos dessa forma (Kaplan; 

Strömberg, 2003). Por sua vez, esse é o perfil de apenas 20% das transações 

realizadas na Europa (Botazzi, Da Rin e Hellman, 2003). Já no Brasil, este número é 

ainda mais reduzido, e por meio do comprometimento de capital por parte do 

investidor, o gestor busca sempre garantir em seus investimentos participação 

majoritária dentro da estrutura societária da empresa investida.  

 

Por fim, a precificação dos transações nos dois ambientes também são bastante 

diferentes. Enquanto  nas nações desenvolvidas o potencial de ganho de uma 

empresa já madura é bastante limitado, seja em função da estabilidade econômica 

que permite uma precificação correta ou pela própria estruturação da transação que 

é feita em cima de empresas e setores bastante conhecidos. Nos países em 

desenvolvimento é bastante comum verificar investimentos entregando retornos de 

várias vezes o capital investido em um espaço de tempo relativamente curto. Isto se 

dá pela própria natureza de volatilidade do ambiente econômico e pelos 

investimentos serem originalmente feitos em empresas tradicionalmente familiares 

que padecem das práticas e princípios contábeis comumente utilizados nas 

economias desenvolvidas e da falta de padrões de governança corporativa. 

 

O tamanho da indústria varia bastante entre países e ao longo do tempo. Os 

principais fatores determinantes disso são: disponibilidade e receptividade do 

mercado acionário de IPOs de empresas investidas, gastos de P&D e produção de 

inovação, alíquota de imposto sobre ganhos de capital e diferença entre o juros de 
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longo-prazo e aquele de curto-prazo. Estes fatores são potencializados pelo grau de 

empreendedorismo da população e pela mobilidade de mão-de-obra qualificada para 

atuar na gestão dos empreendimentos. Individualmente, a reputação de um gestor é 

o principal fator de atração do capital novo para investimentos. 

 

De acordo com Klier et al (2009), muitos dos atuais GPs de PE/VC transformaram ou 

vem transformando seu modelo de administração para refletir as mudanças e 

imposições do mercado. Enquanto uma forte motivação financeira ainda persiste 

(notadamente os clássicos modelos de LBO da indústria de PE/VC dos EUA), vários 

deles têm aumentado suas capacidades operacionais de gestão e agora focam sua 

atenção à uma dinâmica ativa de atuação e intervenção nas empresas do seu 

portfólio. A atual retração econômica vai exigir de vários dos GPs esforços na 

direção do ativismo corporativo para se atingir as taxas requeridas de retorno pelos 

seus LPs em um ambiente de mercado de difícil acesso ao crédito e bastante 

competitivo. 

 

Ainda considerando os estudos realizados por Klier et al (2009), o cenário atual da 

indústria de PE/VC é caracterizada por dois tipos muito diferentes de modelos de 

gestão: de um lado, temos  os chamados “Investidores Financeiros”, que 

representam a forma tradicional do PE/VC mantendo grande foco na engenharia 

financeira por meio de operações alavancadas e do outro lado, os “Investidores 

Intervencionistas”, que representam uma forma moderna de atuação na gestão de 

um portfólio de PE/VC, com envolvimento ativo dos GPs no processo decisório e 

estratégico das companhias investidas. 

 

Ribeiro (2005) enfatiza que em países onde a indústria é relativamente nova, a 

atuação governamental e de agências multilaterais mostra-se um importante 

catalisador da criação e do desenvolvimento desta indústria. Além disso, o governo 

pode exercer efeito amortecedor em momentos de baixa da atividade de captação e 

de investimento. Ribeiro (2005) conclui que devido ao importante impacto 

ecônomico-social do investimento em empreendedorismo e inovação, os governos 
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sempre acabam tendo papel ativo no fomento da indústria de PE/VC ou na criação 

de condições necessárias para que a mesma floresça.  

 

A literatura também destaca a importância das instituições como determinante do 

tamanho e da macroestrutura da indústria. Para que o crescimento da participação 

do mercado de previdência privada dentro da indústria de PE/VC tenha impacto, é 

necessário que exista um marco regulatório adequado e que a regulamentação dos 

fundos permita a entrada desses investidores em ativos de PE/VC. Instituições têm 

efeito sobre a macroestrutura da indústria. A origem e a qualidade do ambiente 

institucional afetam o comportamento dos gestores. Evidências da literatura apontam 

para a existência de um fator origem: gestores tendem a atuar em países com 

instituições diferentes da mesma forma com que atuam em seus países de origem. 

Entretanto, pouca ênfase foi dada à gradual adaptação da atividade de PE/VC à 

realidade econômico-institucional de cada país.  
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3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ESTRUTURAS DE PE/VC NOS EUA E NO 
BRASIL 
 

 

3.1 INVESTIDORES FINANCEIROS VS. INTERVENCIONISTAS 
 

 

Durante o grande crescimento observado da indústria de PE/VC nos EUA na década 

de 80, os GPs desta indústria ficaram notoriamente conhecidos como “saqueadores 

corporativos” e “bárbaros” (Anders, 1992) em função do direcionamento dos seus 

esforços na geração de negócios por meio de complexas e alavancadas estruturas 

financeiras. Desde então, o panorama da indústria de PE/VC têm mudado 

significativamente em função dos recentes casos de sucesso oriundos de alguns 

participantes muito bem sucedidos que se tornaram investidores ativos ao invés de 

meramente financeiros. 

 

Enquanto realizar a captação de recursos perante LPs para a constituição de fundos 

de investimentos foi um dos maiores desafios para a indústria de PE/VC no seu 

início, mais recentemente os GPs não tiveram tamanha dificuldade para levantar tais 

recursos que fomentassem a atividade de compras de participações em empresas-

alvo de suas diligências e análises. Tanto investidores institucionais como grandes 

fundos de pensão e investidores privados demonstraram grande interesse ao longo 

do tempo em entregar somas de dinheiro para que os GPs líderes da indústria de 

PE/VC pudessem rentabilizar seus investimentos de acordo com suas expectativas, 

em um ambiente de mercado em que aplicações tradicionais entregavam retornos 

abaixo do minimamente esperado.  

 

Ao mesmo tempo, várias instituições financeiras se mostravam predispostas a 

prover elevadas linhas de crédito para financiamento de dívidas contraídas pelas 

empresas investidas para financiar aquisições de participações em seu capital. Esta 

dinâmica fez com que a oferta de capital por parte do mercado perdesse seu caráter 
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original, embasado pelo ambiente de baixos juros e busca de rentabilidade 

diferenciada.  

 

O sucesso da indústria de PE/VC durante sua primeira fase de forte expansão fez 

com que um elevado número de novos jogadores entrassem no mercado.  

 

 

Kravis1 (2004 apud KLIER et al, 2009) enfatizou que o sucesso em construir 
negócios alavancados por meio do efervescente mercado de capitais levou 
ao aumento da concorrência pelos tradicionais investidores de Private 
Equity e também por alguns outros agentes que até então estavam fora da 
indústria.  

 

 

Nos últimos anos, a dinâmica de possuir a simples habilidade de aumentar a 

alavancagem da empresa investida para então se atingir retornos diferenciados 

passou a ser massificada e deixou de ser um fator de diferenciação dentro da 

indústria de PE/VC.  

 

As empresas de capital aberto melhoraram consideravelmente seu modelo de 

gestão e são - em média - melhor administradas do que durante a década de 80 e 

início dos anos 90. Nos Estados Unidos e na maioria dos mercados Europeus, a alta 

diretoria e seus principais executivos passaram a possuir algum tipo de remuneração 

variável atrelado ao desempenho da companhia visando garantir um total 

alinhamento de interesses. Muitas das atuais companhias gestoras de PE/VC 

transformaram seu modelo de administração para refletir estas mudanças 

observadas nas diversas empresas.  

 

Enquanto uma forte motivação financeira ainda persiste dentro da indústria, vários 

GPs têm investido no aumento de suas capacidades operacionais e agora se focam 

mais atentamente na gestão ativa e intervencionista das empresas de seu portfólio. 

A atual retração econômica irá exigir destes agentes esforços na direção de uma 

                                            
1 Notícia fornecida por Henry R. Kravis na Conferência de Analistas  de Private Equity, em Nova 
Iorque, em 2004. 
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participação mais ativa no dia-a-dia das empresas investidas para perseguir taxas de 

retorno diferenciadas dos seus portfólios em um ambiente de mercado mais difícil. 

 

Podemos identificar claramente que nos últimos anos diferentes modelos de gestão 

de  PE/VC foram colocados em prática buscando a melhora no desempenho dos 

investimentos feitos e alguns fatores de sucesso comuns entre os GPs com práticas 

modernas de gestão e retornos diferenciados foram observados.  

 

O cenário atual da indústria de  PE/VC pode ser caracterizado por dois tipos muito 

diferentes de modelos de gestão: de um lado, temos o “Investidor Financeiro” que 

representa a forma tradicional da abordagem de PE/VC, ao manter forte foco na 

engenharia financeira e em mudanças seletivas no modelo de gestão das 

companhias investidas. Do outro lado, temos o chamado “Investidor 

Intervencionista”, que representa uma forma moderna de abordagem de PE/VC, que 

se destaca pelo envolvimento ativo do GP no processo de decisão estratégica da 

companhia investida e foco na geração de valor por meio desta gestão próxima e 

ativa. 

 

Investidores financeiros tradicionais se concentram amplamente na criação de valor 

por meio da já citada engenharia financeira e em melhoramentos ao modelo de 

gestão da empresa, com a introdução de fortes incentivos financeiros. O modelo 

usado é baseado principalmente numa abordagem passiva de gestão que tenta 

extrair muito mais valor no momento do negócio do que durante o seu período de 

maturação e desinvestimento. As empresas de PE/VC focadas nesta atividade 

utilizam quantidades substanciais de dívida para adquirir uma empresa-alvo que 

consequentemente terá que honrar este pagamento com o seu fluxo de caixa futuro. 

Através do uso agressivo desta ferramenta de alavancagem, empresas de PE/VC 

criam essencialmente uma opção de venda bastante longa do negócio adquirido, 

com um potencial risco de perda limitado ao seu capital proprietário de fato investido 

na companhia.  
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O processo de desalavancagem da companhia é coordenado por meio de garantias 

e medidas contábeis, como por exemplo a venda de bens e redução dos 

investimentos na atividade principal da empresa. O uso agressivo da alavancagem 

financeira também promove soluções imediatas para os problemas de gastos e 

custos desnecessários comumente obervados em empresas tradicionais que 

possuem diversas áreas de negócios, em função da natural restrição colocada sobre 

o fluxo de caixa da empresa. As obrigações resultantes da alta alavancagem 

adquirida com a necessidade de pagamento de juros e principal implica em margens 

restritas para que o corpo executivo das empresas invista recursos em projetos 

ineficientes ou que superávits deixem de ser imediatamente direcionados. Outra 

prática bastante comum está relacionada a cultura dos gestores de fundos de PE/VC 

que realmente transformam os sistemas de incentivo dos executivos das empresas 

adquiridas ao exigir que invistam quantias substanciais dos seus próprios recursos 

em ações da companhia, alinhando incentivos econômicos pessoais com as metas 

da empresa.  

 

Com o alinhamento de interesses da gestão, da empresa e do LP, busca-se garantir 

que a compensação do agente esteja intimamente ligada ao valor criado entre a 

entrada e a saída dos recursos providos pelo principal. Este modelo tradicional de 

PE/VC é complementado pelo foco do GPs na gestão ativa do seu portfólio de 

empresas investidas. A prazo de tempo entre analisar, investir e desinvestir em uma 

companhia é muito mais curto.  

 

Por outro lado, o modelo de gestão intervencionista possui um enfoque pautado pelo 

ativismo dentro de um portfólio de empresas relativamente diversificado, porém 

bastante relacionado. Embora tenham origem nos fundamentos dos tradicionais 

Investidores Financeiros de PE/VC, os investidores intervencionistas buscam mais 

diretamente um posicionamento estratégico do seu portfólio de investimentos e a 

otimização dos retornos por meio dos ganhos de escala oriundos do conhecimento 

específico adquirido e da colocação forte e diferenciada das suas empresas 

investidas em determinado setor. Gestores de PE/VC intervencionistas constroem 

um conhecimento aprofundado da indústria ao direcionar equipes dedicadas. O 
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quadro de profissionais de empresas com gestão intervencionista é formado por 

indivíduos com habilidades complementares, provenientes dos setores bancário, de 

consultoria e da própria indústria na qual o GP está direcionando seus investimentos 

visando a maximização do valor durante todo o período do investimento.  

 

Toda a intervenção e direcionamento estratégico do GP ocorre informalmente e o 

dia-a-dia da empresa investida permanece independente afim de assegurar a 

possibilidade de trocas na gestão e de mensurar apropriadamente os resultados 

alcançados por cada time.  

 

Conforme já colocado, ambos os modelos aqui mencionados de gestão de PE/VC 

compartilham vários princípios e se utilizam da engenharia financeira, da governança 

corporativa e da gestão ativa do portfólio de empresas investidas. Entretanto, 

somente os investidores intervencionistas se dedicam ao monitoramento ativo 

visando a melhora no desempenho das suas empresas. Dada esta peculiaridade, 

necessitam de habilidades gerenciais específicas e flexibilidade no gerenciamento 

do risco, na responsabilidade por seus atos e na possibilidade de negociação de 

bens e direitos das suas empresas investidas ao estabelecer fortes conexões entre 

elas. 

 

Por outro lado, os investidores intervencionistas também se aproveitam dos efeitos 

da diversificação dos seus investimentos entre empresas relacionadas e da 

experiência adquirida nesta dinâmica. O GP, ao direcionar grande parte dos seus 

esforços a negócios relacionados e implementar uma forte orientação industrial 

dentro da sua equipe de profissionais, é capaz de explorar estes benefícios e extrair 

vantangens competitivas. Ao mesmo tempo, correm o risco de estabelecer um 

sistema pouco versátil impedindo alguns dos maiores benefícios do modelo de 

PE/VC – a agilidade. Por exemplo, um aumento das redes de negócios e um peso 

maior na tomada de decisões estratégicas conjuntas limitam a eficiência ao atribuir 

responsabilidades individuais entre os membros da equipe de gestão do GP. Além 

disso, os investidores intervencionistas devem ter em mente que ao consolidar parte 

dos seus negócios e serviços em uma única estrutura com fins de ganhos 
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operacionais, podem incorrer em uma maior dificuldade em se desfazer rapidamente 

de alguns ativos do seu portfólio isoladamente quando comparados aos investidores 

financeiros devido a sua importância conjunta. Logo, o modelo intervencionista pode 

sim reduzir a possibilidade de venda acelerada de uma empresa do seu portfólio de 

investimento.  

 

Por fim, vale destacar que os investidores intervencionistas necessitam de um grupo 

maior de profissionais de investimento quando comparados aos financeiros e que 

desta forma incorrem em custos operacionais mais elevados.  

 

Os resultados do estudo de Klier et al (2009) indicam que o monitoramento ativo 

adiciona valor substancial ao portfólio de investimento de uma empresa de PE/VC. A 

comparação do desempenho alcançado por investidores intervencionistas e 

investidores financeiros revela que gestores intervencionistas possuem um 

desempenho histórico bastante acima daqueles que atuam por meio de  modelos 

com menor ativismo. Em um horizonte de investimento de cinco anos, modelos de 

gestão intervencionistas geraram uma taxa interna de retorno cinco pontos 

percentuais acima dos retornos observados pelos modelos estritamente financeiros. 

Estendendo este período para dez anos, a diferença de desempenho aumenta 

consideravelmente com os intervencionistas alcançando uma taxa interna de retorno 

de 28.1%. Isto é quase o dobro do desempenho apresentado pelos investidores 

financeiros de 14.8%.  

 

Nem mesmo o tamanho do portfólio de investimento nem a experiência da empresa 

medida desde a data de sua fundação podem explicar esta diferença de 

desempenho. Algumas das maiores e mais antigas companhias de PE/VC lideram a 

comparação de desempenho enquanto outras com a mesma experiência estão nas 

últimas posições da análise. 

 

As companhias de PE/VC de melhor desempenho podem ser todas caracterizadas 

como intervencionistas e por meio do monitoramento ativo das suas empresas 

investidas seus retornos se sobrepõem aos alcançados com o modelo tradicional de 
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PE/VC. Cinco fatores de sucesso são compartilhados entre estas companhias e 

foram identificados ao contribuírem sistematicamente para a geração de retornos: 

 

 

3.1.1 FATOR DE SUCESSO I: Atuar como um acionista ativo 
 

 

Companhias de PE/VC atuam com total ativismo no dia-a-dia das companhias 

integrantes do seu portfólio de investimentos. Os profissionais das empresas de 

PE/VC possuem um papel muito mais ativo dentro da diretoria das empresas 

adquiridas. Estas diretorias são tipicamente menores e consistem principalmente dos 

grandes investidores da empresa. Reuniões da diretoria são usadas como 

plataforma para discussões estratégicas e resistem a diversos conflitos de interesse 

que permeiam as grandes corporações. Investidores ativistas possuem como uma 

das suas principais premissas a idéia de que todos necessitam de um chefe. 

 

Segundo Klier et al (2009), sócios responsáveis por um investimento individual 

dedicam parte considerável do seu tempo no monitoramento da empresa e 

influenciando sua equipe a aderir e acompanhar as decisões estratégicas. Muitos 

dedicam mais de 50% de seu tempo durante a fase inicial do investimento e de um a 

dois dias por semana no período de maturação buscando entender o negócio e 

desenvolver oportunidades de crescimento. Estes números estão muito acima do 

tempo normalmente dedicado pelos diretores das grandes empresas de capital 

aberto.  

 

O monitoramento ativo e a supervisão constante das decisões da equipe de gestão 

da empresa envolvem, além da discussão dos resultados financeiros atingidos, a 

análise do progresso alcançado na implementação das estratégias inicialmente 

desenvolvidas no plano de negócio de cada investimento individual. Os profissionais 

de PE/VC estão muito interessados em entender e acompanhar detalhadamente o 

estado da mudança estratégica almejada e se necessário reforçar sua gestão dado 
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o limitado período de investimento em cada empresa (geralmente de três a cinco 

anos nos EUA e de 6 a 8 anos no Brasil). 

 

 

3.1.2 FATOR DE SUCESSO II: Criar Alinhamento de Interesses 
 

 

Buscar o devido alinhamento de interesse entre LPs, GPs e os executivos das 

empresas investidas é característico e natural da indústria de PE/VC. O alinhamento 

necessário é geralmente obtido por meio da implantação de uma forte estrutura de 

incentivos baseada no desempenho de longo prazo da empresa.  

 

Os sistemas de incentivos dentro da indústria de PE/VC são geralmente marcados 

por riscos presentes de altos e baixos aos executivos das empresas. Geralmente, 

estes executivos são obrigados a investir parte de seus próprios recursos na 

empresa que estão gerindo diretamente. Por meio destas inversões, participam 

diretamente do aumento do valor da empresa, mas ao mesmo tempo sofrem com 

eventuais perdas decorrentes da má ou displicente gestão. Ou seja, a remuneração 

relevante dos altos executivos está intimamente ligada ao desempenho da empresa. 

Para mensurar este desempenho são adotadas métricas diretamente relacionadas 

ao retorno real gerado aos acionistas ao invés de práticas contábeis intangíveis ou 

modismos de mercado. Ao mesmo tempo, os GPs geralmente respondem  de forma 

bastante rápida aos executivos que não estão entregando ou gerando os resultados 

esperados,  ora dando o suporte necessário, ora substituindo aqueles que ocupam 

posições estratégicas dentro do negócio. Portanto, neste contexto, o risco da perda 

de emprego para os executivos é equilibrado em parte pelo forte potencial de 

ganhos financeiros por meio de pacotes de incentivos bastante agressivos. 

 

A performance dos executivos das empresas investidas é geralmente medida no 

médio e longo prazos, enquanto a performance dos executivos de grandes 

empresas abertas são medidas em janelas de curto prazo, geralmente trimestrais, 

considerando apenas e tão somente o atingimento de metas. Uma orientação para o 
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atingimento de resultados em períodos mais longos (geralmente entre três a cinco 

anos), permite que os negócios sejam conduzidos pelos altos executivos por meio 

de um objetivo estratégico mais  claro e que os grandes investimentos sejam feitos 

conforme boas oportunidades de crescimento apareçam. Na visão dos agentes da 

indústria de PE/VC, os executivos das companhias listadas em bolsa são forçados a 

deixar de perseguir oportunidades de investimento mais rentáveis no médio e longo 

prazos para gerenciar ganhos de curto prazo e ir de encontro às projeções dos 

analistas de mercado.  

 

O alto nível de alavancagem cria um maior alinhamento dos diferentes interesses em 

jogo e reduz os chamados “custos de agência”. O alto custo da dívida contraída e a 

necesssidade de se honrá-la reduz o espaço para que os executivos invistam os 

recursos da companhia em projetos ineficientes. A gestão da companhia será bem 

mais seletiva nas suas análises e utilizará o fluxo de caixa gerado para investir em 

novos projetos somente se os mesmos tiveram grande potencial de aumentar o seu 

valor.  Em outras palavras, somente serão consideradas oportunidades de 

investimento que excedam o seu custo de capital. 

 

 

3.1.3 FATOR DE SUCESSO III: Explorar as Vantagens das Economias de Escala 
 

 

A exploração de economias de escala é um fator único e primordial para o modelo 

de gestão intervencionista. GPs intervencionistas focam seus investimentos em um 

número limitado de empresas e criam uma plataforma única para se aproveitar dos 

benefícios gerados pela escalabilidade das suas operações. Esta escalabilidade  dá 

a chance de serem implementadas medidas únicas para uma gestão mais eficiente e 

sinérgica das empresas integrantes do portfólio de investimento de uma empresa de  

PE/VC. 

 

O agrupamento de investimentos em indústrias relacionadas e a conseqüente 

otimização das habilidades e das estruturas de uma empresa gestora de PE/VC 
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possibilitam que os GPs formem um conhecimento mínimo necessário das 

habilidades requeridas para o desenvolvimento pleno de investimentos individuais. 

Alavancar o conhecimento dentro de cada indústria específica por meio de 

compromissos co-existentes ou anteriores permite aos gestores de PE/VC terem 

uma posição mais forte, por exemplo, no mercado de fusões e aquisições e 

exercerem de forma mais eficiente várias das importantes decisões estratégicas. O 

conhecimento profundo dos principais temas de cada indústria reduz o problema da 

assimetria de informação entre as partes envolvidas no período abrangido desde a 

entrada até a saída do investimento. Ao mesmo tempo, ter conhecimento e histórico 

dentro de qualquer  indústria é fundamental para garantir desde o início de um novo 

investimento uma entrada diferenciada, criando a afinidade e confiança necessárias 

de forma muito mais fácil do que meros investidores entrantes e pouco informados. 

Muitos gestores de PE/VC reconhecem que cada vez mais boa parte dos seus 

investimentos são originários de contatos estabelecidos em indústrias específicas. 

Para reduzir os custos de agência, faz-se necessário possuir um conhecimento 

básico de cada uma das indústrias que se esteja atuando, de forma a aumentar a 

habilidade das empresas de PE/VC em entender e controlar decisões estratégicas e 

intervir nos seus pontos críticos ao longo da implantação da sua tese de 

investimento. Além disso, a gestão  estratégica do portfólio de empresas por meio da 

dinâmica de economias de escala promove os fundamentos necessários para 

influenciar e apoiar efetivamente os executivos de cada companhia no 

desenvolvimento de  um plano de negócio voltado  exclusivamente para o 

crescimento acelerado do seu lucro operacional. Gestores de PE/VC que são 

referência na prática intervencionista destacam-se pela acerto na alocação dos seus 

melhores talentos nas empresas que ainda estão na fase inicial de investimento, 

buscando garantir as melhores escolhas estratégicas que vão desde o mero suporte 

em transações específicas de cada negócio até o desenvolvimento de opções que 

viabilizem ou o crescimento orgânico ou o crescimento por meio de novas aquisições 

dentro da indústria em questão.  

 

Uma forte presença em um número limitado de diferentes indústrias permite que as 

empresas gestoras de PE/VC formem grupos de conselheiros altamente habilidosos 



33 

  

e experientes. Desta forma, os intervencionistas podem contar com um 

conhecimento bastante aprofundado dos setores em que estão investindo enquanto 

os investidores financeiros geralmente dependem de consultores e especialistas 

terceirizados tendo em vista sua falta de escalabilidade. 

 

Gestores de PE/VC intervencionistas não se capitalizam somente do conhecimento 

específico adquirido pelos investimentos em indústrias relacionadas, mas também se 

aproveitam da implementação de medidas que tragam ganhos de escala e sinergias 

entre os negócios. Os ganhos de escala são capturados geralmente nos serviços 

voltados para a estruturação de operações financeiras, acesso aos mercados de 

capitais e na aquisição de bens comuns entre as diversas empresas do portfólio. As 

empresas intervencionistas de PE/VC se utilizam da sua força conjunta gerada no 

mercado  em função do tamanho agregado da sua plataforma de investimentos para 

trabalhar no gerenciamento e na redução de custos  comuns às diversas empresas 

do portfólio, otimizando desta forma seu desempenho consolidado. De forma geral, 

gestores renomados de PE/VC acabam por criar informalmente uma plataforma de 

negócios que propicia a interação entre os diversos executivos das suas companhias 

investidas sempre objetivando a exploração das mais diferentes formas de 

cooperação.  

 

 

3.1.4 FATOR DE SUCESSO IV: Evitar Custos Corporativos 
 

 

Gestores de PE/VC geralmente implementam com sucesso seu modelo de controle 

sem estabelecer grandes estruturas corporativas afim de garantir o gerenciamento 

efetivo dos seus portfólios de investimentos. As sociedades geralmente são 

constituídas por poucos profissionais que oferecem uma gama limitada de serviços, 

como por exemplo todo o suporte necessário no gerenciamento financeiro das 

empresas investidas e na tomada de decisões estratégicas. Evita-se desta forma 

cair na armadilha da construção de uma infraestrutura corporativa cara e 

subutilizada, que é naturaImente eliminada pelo foco dos gestores no desempenho 
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de atividades que realmente influenciem os resultados das empresas investidas e 

que garantam uma abordagem mais informal na intervenção, delegando desta forma 

aos seus negócios um alto grau de independência e consequentemente eliminando 

a chance de qualquer subsídio cruzado entre eles. 

 

As empresas gestoras de PE/VC em geral restringem seu envolvimento aos temas 

realmente críticos para o sucesso de um investimento. Tais decisões envolvem o 

desenvolvimento de oportunidades maiores de crescimento, transações de fusões e 

aquisições, mudanças na estrutura de capital do investimento, ou movimentos de 

consolidação de mercado que gerem um alto potencial de obtenção de economias 

de escala. Todas as intervenções efetuadas pelas companhias gestoras de PE/VC 

são conduzidas de maneira bastante eficiente para evitar ineficiências provenientes 

de interações engessadas e burocratizadas que geralmente são observadas em 

empresas  listadas e com diferentes áreas de negócios. Monitoramento, suporte 

administrativo e cooperação horizontal entre as empresas do portfólio são 

executadas por meio de interações informais entre as partes envolvidas. Neste 

contexto, as empresas intervencionistas de PE/VC também evitam desperdiçar a 

disponibilidade dos seus altos executivos no desenvolvimento e na revisão de 

extensivos orçamentos anuais no nível das suas empresas controladoras. Esta 

prática é claramente percebida na abordagem financeira através de grandes 

conglomerados empresariais. Cada negócio permanece estruturado de forma 

independente e todas as ações necessárias são tomadas no nível das empresas. A 

mensuração do desempenho e a compensação dos seus executivos são baseados 

nas conquistas e no atingimento das metas de cada negócio. As decisões tomadas 

para cada frente de negócio é independente e individual. 

 

Finalmente, os gestores de PE/VC intervencionistas preferem atender a necessidade 

de novos aportes de recursos de forma individual. Caso um negócio demande novos 

investimentos, os atuais investidores devem ser chamados para integralizações 

adicionais ou se faz necessária a captação de recursos de investidores novos. 
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3.1.5 FATOR DE SUCESSO V: Investir para Vender 
 

 

A geração de valor dentro da indústria de PE/VC é embasada pela natureza dos 

próprios investimentos de não serem perenes. Gestores de PE/VC são forçados a 

manter uma administração bastante ativa do seu portfólio dado o ciclo de vida 

limitado de cada fundo e, portanto, encarar uma limitação natural do período de 

maturação de cada investida. Para cada investimento, deve exisitr uma idéia 

bastante clara sobre as oportunidades de saída e os potenciais pontos de saída. No 

portfólio de uma empresa de PE/VC, todos os investimentos são constantemente 

escrutinados a fim de se atingir o desempenho requerido dentro do período de 

desenvolvimento esperado de cada negócio. 

 

Atingir o sucesso esperado na saída dos investimentos realizados é fundamental 

para a existência de qualquer empresa gestora intervencionista ou financeira de 

PE/VC no longo prazo. A predisposição dos LPs em investir novos recursos está 

diretamente relacionada aos retornos apresentados pelos GPs em investimentos 

anteriores. Ter um histórico de retornos positivos de longo prazo é um dos principais 

fatores senão o elemento chave para que um LP venha a avaliar qualquer empresa 

de  PE/VC.  

 

 

3.2 OS TRÊS ESTILOS  
 

 

Os investimentos por meio dos GPs da indústria de PE/VC na era dos 

intervencionistas podem se materializar de diferentes formas. Neste estudo, foram 

identificadas três estratégias comuns no mercado norte-americano e no brasileiro. 

Estas formas de investimentos se parecem em diversos aspectos, mas cada qual 

apresenta forças e fraquezas próprias. Durante anos de exuberância e inúmeros 

casos de sucesso na década de 80 nos EUA, o modelo de buyout no final dos anos 

90 em diante passou a enfrentar alguns desafios com a perda de rentabilidade das 
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empresas integrantes dos portfólios investidos pelos GPs. Isto levou a uma mudança 

significativa na estrutura de investimentos e nos resultados adquiridos. Elevaram-se 

os retornos por meio da gestão intervencionista e simultaneamente reduziram-se as 

dívidas contraídas pela empresas.  

 

As companhias de PE/VC que investiam os recursos providos pelos LPs por meio de 

estruturas de buyouts passaram a se especializar em nichos e estratégias de 

mercado. Algumas desenvolveram o conceito de comprar uma determinada 

companhia dentro de um setor-alvo e utilizá-la como plataforma consolidadora de 

mercado. Outras buscam gerar eficiência operacional e adicionar valor ao mudar a 

estratégia de negócio da empresa investida no momento da injeção de capital. 

Notam-se ainda gestores que compram companhias que possam vir a adicionar 

valor por meio de um crescimento orgânico acelerado ao invés da tradicional 

alavancagem financeira. Em linhas gerais, foram identificados e considerados para 

fins ilustrativos, os seguintes estilos e seus respectivos exemplos de casos reais na 

indústria norte-americana e brasileira: 

 

 

3.3 CLASSIC LBO 
 

 

Trata-se do já conhecido e tradicional LBO. Deve-se valer da compra de uma 

participação em uma empresa já madura e estabelecida, estruturar uma transação 

bastante sólida (geralmente contratos atípicos) e dispor de grande previsibilidade no 

que tange a liquidação da dívida contraída para operacionalização da transação. A 

empresa-alvo necessita dispor de um fluxo de caixa bastante forte para enfrentar a 

alavancagem adquirida em nome da empresa por meio da contratação de 

empréstimos bancários. Geralmente, é necessário que a empresa disponha de 

ativos reais que servirão como garantias da operação de empréstimo. É 

praticamente uma transação bancária. Previsibilidade vale mais do que crescimento. 

Os bancos que concedem os empréstimos querem ter a certeza de que irão receber 

em dia o dinheiro emprestado para a empresa que resultou da transação. Um 
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ambiente econômico de baixa volatilidade incentiva este tipo de transação e a 

previsibilidade no desempenho futuro da empresa é referendada por uma equipe de 

gestão responsável, experientes e com histórico de sucesso comprovado de 

eficiência no mercado. As possibilidades de saída deste tipo de investimento é 

menos importante do que a previsibilidade do fluxo de caixa futuro. Eventualmente, 

futuros compradores serão atraídos justamente em função deste fluxo de caixa. 

 

 

3.3.1 CASO BRASIL: MAGNESITA 
 

 

A Magnesita S.A. foi criada em 1939, após a descoberta de depósitos de magnesita 

em Brumado, no estado da Bahia. Suas atividades industriais começaram em 1944, 

em Contagem - Minas Gerais, com a produção de refratários aluminosos e silício-

aluminosos e, a partir de 1948, produzindo também magnesianos e cromo-

magnesianos. 

 

A empresa se beneficia de uma das maiores reservas de magnesita e talco da 

melhor qualidade no mundo. A Magnesita consegue utilizar 80% de suas próprias 

matérias-primas (em toneladas) na produção de refratários, sendo um dos 

produtores com menores custos de seu segmento industrial. Além disso, a empresa 

mantém relacionamento de longo prazo com os principais produtores de aço e 

cimento do Brasil, vendendo seus produtos para grandes conglomerados. Sua 

estratégia está galgada na redução de custos com oportunidades de economia com 

mão de obra, contratos com fornecedores, custos de produção e energia, na 

potencialização do valor econômico de reservas minerais, com a abertura de novos 

negócios e mercados para os produtos minerais e no crescimento dos negócios com 

o reforço do modelo baseado em solução como diferencial no mercado. 

 

Em agosto de 2007 a GP Investimentos realizou a aquisição de 70,7% do capital 

votante e 38,6% do capital total da mineradora e fabricante de material refratário. 

Segundo os gestores da companhia de PE na época, a Magnesita era líder no 
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fornecimento de refratários para as siderúrgicas, que tinham vários projetos 

anunciados, e fabricantes de cimento, que buscavam se expandir com as obras 

residenciais e de infra-estrutura. Estimava-se que a empresa detinha uma 

participação de mercado de 70% no caso das siderúrgicas e de 90% nas 

cimenteiras. A aquisição se deu de forma alavancada, ou seja, foi financiada por 

meio da contração de dívida pela empresa adquirida.  

 

Dentre as hipóteses de sucesso levantadas por meio dos cinco fatores, percebe-se 

neste caso a criação de uma forte estrutura de incentivos entre o GP, os LPs e os 

executivos das empresa. Parcela significante do total de recursos aportado na 

empresa advém dos próprios GPs. Isso reforça a sua confiabilidade no novo projeto 

que está sendo oferecido aos seus clientes para co-investimento, e garante dos 

seus executivos o monitoramento efetivo das ações tomadas no nível da empresa. 

Outro fator de sucesso percebido neste caso é a estrutura gerencial implementada: a 

GP Investimentos tradicionalmente aloca apenas um único executivo seu dentro da 

operação após tomada a decisão de investimento, que é o responsável pela 

coordenação da implementação das decisões estratégicas tomadas pelos executivos 

da empresa gestora e que ao mesmo tempo reporta os eventuais desvios 

encontrados.Isto evita os chamados “custos corporativos”. Por fim, neste caso se 

mostra bastante evidente a preocupação do GP em implementar suas ações dentro 

do menor prazo possível, para liquidar a dívida contraída e passar a entregar ao seu 

investidor a taxa mínima de retorno esperada.  

 

 

3.3.2 CASO EUA: RUSTICA INDUSTRIES 
 

 

A Rustica Industries Corp., era uma das maiores fabricantes de cabos industriais e 

sistemas de polímeros nos EUA. Dispondo de cincos unidades de negócios 

diferentes, sua presença no mercado de 65% era cinco vezes maior que a do 

segundo colocado. Mais de 25% das suas receitas vinham de produtos 

desenvolvidos nos últimos cinco anos. Com fábricas nos EUA e no Canadá, a 
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empresa possuía uma equipe de gestão bastante experiente dentro da indústria. A 

empresa norte-americana de PE/VC “Newport Partners” passou a analisar a 

viabilidade de investimento na companhia e realizou algumas análises da sua 

situação e de que forma o investimento poderia ocorrer. Por demonstrar bastante 

estabilidade nos seus dezesseis anos de existência, a Rustica era vista como uma 

empresa com potencial bastante elevado de contrair dívidas a um custo bastante 

competitivo e dar prosseguimento a um crescimento previsível e sustentado. Por 

outro lado demonstrava subutilização da sua capacidade instalada de produção em 

função de uma aparente ameaça de saturação do seu mercado. Ao passo que obter 

linhas de crédito bastante acessíveis traria vantagem para a empresa na aquisição 

de concorrentes, não ficava muito claro se de fato tais vantagens seriam 

sustentáveis já que este mercado não possui grandes barreiras de entrada e o 

surgimento de novos competidores locais ou estrangeiros poderia atrapalhar seu 

plano de mais crescimento em um mercado já bastante dominado. Consultorias que 

analisavam esta oportunidade de negócio destacavam a possibilidade de se 

melhorar ainda mais a eficiência operacional da empresa com um custo bastante 

baixo. De qualquer forma, a Newport ainda tinha como preocupação a certeza da 

habilidade da Diretoria da empresa em implementar mudanças de ordem 

operacional já que ao longo da história da companhia demonstraram qualidade e 

promoveram crescimento por meio de ações de marketing. 

 

 

3.4 PLATFORM ROLL-UP 
 

 

Este estilo de gestão funciona especialmente bem em indústrias estáveis e já em 

funcionamento pleno, porém extremamente fragmentadas onde grandes grupos 

empresariais regionais podem ser percebidos. Nos EUA exemplos deste tipo de 

setor são os de entretenimento, agências de viagem, funerárias e clínicas de 

estética. Já no Brasil, podemos citar a indústria de serviços como um todo e utilizar 

como exemplos as redes de exames médico laboratoriais e educação universitária. 
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Um ponto chave para o sucesso desta estratégia é a redução de custos 

operacionais, por meio da obtenção de economias de escala. A equipe de gestão do 

GP deve possuir bastante experiência na integração de empresas decorrentes de 

processos de fusões e aquisições. A saída deste tipo de investimento pode ser difícil 

em função do tamanho de mercado que a empresa inicialmente adquirida pode 

tomar, passando a ser o principal agente consolidador da indústria. Esta situação 

tende a ser suavizada em uma economia em desevolvimento com o Brasil, já que 

grandes grupos provenientes de economias desenvolvidas atuam como potencias 

compradores estratégicos em negociações privadas. De forma geral, o IPO se torna 

o atalho mais fácil para obtenção da liquidez necessária, mas grande parte do seu 

sucesso está diretamente atrelado ao momento macroeconônico global.  

 

 

3.4.1 CASO BRASIL: ANHANGUERA EDUCACIONAL 
 

 

A Anhanguera Educacional foi fundada em 1994 por um grupo de professores 

liderados pelos Professores Antônio Carbonari Netto e José Luis Poli. Iniciou suas 

atividades por meio de uma instituição de ensino superior constituída na cidade de 

Leme, no estado de São Paulo. Em 2003, tinha um média de 8.848 alunos 

matriculados em sete unidades, localizadas em seis cidades no estado de São 

Paulo, mantidas por três instituições sem fins lucrativos controladas pela 

Anhanguera Educacional. Em 2005, um investidor institucional pioneiro atuante no 

setor de educação permutou sua participação acionária (adquirida em 2003) na 

Anhanguera por cotas do “Fundo de Educação para o Brasil” (FEBR), um fundo de 

investimentos criado e administrado pelo Pátria Investimentos que captou e investiu 

novos recursos na Anhanguera Educacional SA (AESA). Atualmente, a Anhanguera 

é uma das redes líderes no mercado de ensino superior do Brasil. A Anhanguera 

oferece 48 cursos de ensino superior aos estudantes, principalmente de graduação, 

dentre eles administração, direito, engenharia, saúde, e outras áreas ligadas às 

ciências sociais. A maioria de seus estudantes são adultos trabalhadores da classe 
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média e classe baixa, um segmento relegado a segundo plano pelas instituições de 

ensino do Brasil. 

 

Dentre as hipóteses de sucesso levantadas por meio dos cinco fatores, percebe-se 

aqui também a criação de uma forte estrutura de incentivos entre o GP, os LPs e os 

executivos das empresa. No início do investimento parcela significante do total de 

recursos aportado era proveniente dos profissionais do Pátria Investimentos que 

estavam no comando da operação. O empresário do setor encontrado para a 

associação também se manteve alinhado com os demais investidores ao ter sua 

remuneração vinculada ao crescimento do negócio. Outro fator encontrado está 

ligado ao fato do GP atuar neste investimento com extremo ativismo, ao colocar 

seus profissionais no comando da diretoria financeira e da diretoria de operações, 

além de ter total controle sobre a agenda dos diversos comitês estratégicos da 

empresa. Também se faz presente neste caso a exploração das vantagens das 

economias de escala. A vantagem mais evidente pode ser percebida na 

implementação de uma plataforma única de negócios voltada para a busca de 

empresas concorrentes e potenciais alvos de aquisição para o crescimento 

acelerado por meio da consolidação de mercado. A preocupação com o prazo de 

investimento é por fim identificada, com o GP demonstrando ao mercado por meio 

de uma agenda bastante transparente a fase em que se encontra o investimento 

(inicial, desenvolvimento ou saída). 

 

 

3.4.2 CASO EUA: YELLOWSTONE CATTLE BANK (YCB) 
 

 

A YCB era uma empresa de capital fechado sediada em Milwaukee, Wisconsin nos 

EUA que provia serviços de processamento de pagamentos para pequenas e 

médias empresas regionais. Fundada em 1992, era a quadragésima quarta maior 

companhia processadora de pagamentos por volume e a vigésima quarta em 

número de clientes. Também alvo de análise da Newport Partners, uma vez 
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adquirida estimava-se uma taxa de crescimento do seu lucro operacional acima de 

20% pelos próximos quatro anos.  Além disso, esperava-se que o seu número de 

clientes praticamente dobraria no mesmo período (de 40.000 para 80.000 clientes). 

Tais estimativas se mostravam bastante superiores a média estimada de 

crescimento do mercado. A perspectiva de crescimento na utilização do chamado 

“dinheiro eletrônico” suportava estas análises. Estimava-se que o valor de mercado 

da YCB representava metade dos seus competidores listados em bolsa. Entretanto, 

as ações destas empresas eram negociadas a trinta vezes o seu lucro dos últimos 

doze meses, enquanto o valor de mercado da YCB representava pouco menos que 

treze vezes o seu lucro no mesmo período. O mercado da YCB se mostrava 

fragmentado e consolidado ao mesmo tempo, onde os dez maiores processadores 

tinham 70% do volume da indústria, estando este número em 45% seis anos antes. 

A aquisição da YCB se mostrava atrativa já que estes grandes processadores em 

algum momento iriam buscar novos nichos em busca de maiores margens de 

retorno e empresas como a YCB que demonstrassem um histórico de crescimento 

orgânico seriam bastante valorizadas. Embora a entrada neste negócio se 

mostrasse bastante atrativa, a Newport identificou que seria necessário realizar um 

acordo de acionistas bastante forte que garantisse participação ativa nas decisões 

estratégicas da companhia, já que o CEO da YCB tinha dentro da indústria a 

estigma de centralizar em suas mãos as importantes tomadas de decisões do 

negócio. Uma forma considerada de aumentar o poder do Newport dentro da 

empresa seria por meio do aumento da sua participação na companhia com as 

aquisições que viriam a ocorrer com o reforço do capital da YCB.  

 

 

3.5 GROWTH LBOs 
 

 

Estas transações vão além da essência do PE/VC. Os retornos deste tipo de 

estratégia de investimento dependem do crescimento acelerado da empresa 

investida por meio da reestruturação da sua operação. Além disso, requer certa 

aptidão da equipe de gestão em vislumbrar tendências dentro do mercado escolhido 
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que propiciem um aumento bastante acelerado das sua receitas. O mercado neste 

tipo de situação se mostra geralmente ineficiente e permite que por meio de 

pequenas alterações na gestão estratégica ou na condução da operação da 

empresa se consiga atingir este fim. A introdução da empresa adquirida em novos 

mercados consumidores é uma das possíveis formas de se aumentar as 

oportunidades de crescimento. Uma equipe de gestão com conhecimento específico 

voltado para o crescimento acelerado da companhia é crucial para o sucesso da 

operação. Geralmente são observadas participações minoritárias do GP nestes tipos 

de negócios. 

 

 

3.5.1 CASO BRASIL: AREZZO & SCHULTZ 
 

 

A Arezzo foi fundada em 1972 pelos irmãos Anderson Birman e Jefferson Birman, e 

desde então construiu uma forte rede de varejo e desenvolveu uma marca 

reconhecida por criar produtos com design diferenciado. Os produtos da Arezzo são 

desenvolvidos para mulheres entre vinte e cinco e quarenta e cinco anos e suas 

competências principais estão baseadas no desenvolvimento de produtos de alta 

qualidade, dentro do conceito fast fashion, e por uma forte estratégia de marketing 

com cobertura nacional. Nos últimos doze meses encerrados em outubro de 2007, a 

companhia apresentou um faturamento bruto de R$220,7 milhões e vendas de 2,8 

milhões de pares de sapatos. 

 

A Schultz iniciou suas atividades em 1995 com a venda de calçados de perfil 

moderno e aventureiro, direcionados a um público jovem que buscasse conforto 

atrelado à moda. Atualmente a Schultz é uma marca moderna e arrojada, que 

produz sapatos com design inovador e de alta qualidade, posicionada no segmento 

premium do mercado varejista.  

 

A gestora brasileira “Tarpon Investimentos” buscava realizar investimentos e ter 

exposição ao crescimento do setor de varejo através de uma empresa com forte 
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reconhecimento de marca, que possuía uma excelente plataforma para crescimento 

orgânico e via aquisições, em um cenário macroeconômico com uma grande 

oportunidade de expansão de múltiplos. Em novembro de 2007 adquiriu 25% do 

capital votante da Arezzo S/A, que é hoje uma das líderes de seu mercado. A 

companhia, resultante da combinação da Arezzo e da Schutz, empresas do 

segmento de varejo de moda, calçados femininos e acessórios já tem presença 

marcante no mercado doméstico e internacional através de 228 franquias, seis lojas 

próprias e mais de 1.500 lojas multimarcas. A empresa vem expandindo sua 

presença no mercado internacional onde já tem presença em Portugal, Venezuela e 

China através de franquias e em mais de 50 países através de lojas multimarcas. 

 

A primeira hipótese de sucesso identificada neste caso é a atuação ativista do GP 

no acompanhamento da empresa por se tratar, de forma geral, de uma decisão 

estratégica de investimento relevante dentro do seu portfólio global de empresas 

investidas. O investimento, inicialmente voltado para o mercado consumidor interno, 

tem como objetivo gerar o crescimento acelerado da franquia de forma orgânica e 

por meio de aquisições em mercados ainda não explorados utilizando-se de 

economias de escala que rentabilizem e suportem o planejamento estratégico 

previamente delineado. Pela essência do PE/VC e conforme já identificado nos dois 

casos anteriores, nota-se também neste investimento uma estabelecida e sólida 

estrutura de incentivos entre todos os agentes envolvidos na operação. 

 

 

3.5.2 CASO EUA: WILDFLOWER CORPORATION 
 

 

A Wildflower Corporation era líder na manufatura de produtos e acessórios de 

pintura (pincéis, rolos e etc.). Seus produtos tinham reputação no mercado de ser “a 

escolha dos profissionais”. Sua marca sempre foi associada à liderança de mercado 

por entregar um produto de qualidade.  A companhia foi ofertada para compor o 

portfólio de investimentos da Newport por um investidor estratégico que estava 
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realizando a saída do investimento. Com uma necessidade de investimento na sua 

produção bastante baixa, apresentava margens de retorno bastante atrativas. Sua 

perspectiva de crescimento estava diretamente ligada a economias de rede, já que 

de forma mais ampla, complementadores da sua indústria apresentavam também 

boas perspectivas de crescimento de suas respectivas operações. Suas lojas 

existentes demonstravam bastante força nas vendas e novas unidades estavam 

para ser abertas, angariando cada vez mais consumidores. A indústria de produtos e 

acessórios de pintura se mostrava relativamente fragmentada. Aquisições pela 

companhia de alguns concorrentes trariam automaticamente sinergias provenientes 

do reconhecimento da marca e dos canais de distribuição da Wildflower Corporation 

e esta agenda se mostrava prioritária entre seus executivos que já tinham 

experiência de aproximadamente sete anos nesta indústria.  
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4. CONCLUSÕES 
 

 

Gestores de PE/VC intervencionistas, mais ou menos experientes, vem entregando 

nos últimos anos retornos aos seus investidores consistentemente acima dos 

apresentados pelos gestores financeiros.  

 

Enquanto os tradicionais gestores financeiros comumente observados nos EUA 

focam suas atividades na mudança da estrutura de capital e governança das 

empresas investidas, os intervencionistas têm estabelecido o modelo de 

monitoramento ativo como meio catalisador para a geração de valor dentro das 

empresas. Estes gestores atuam como investidores ativos com grande envolvimento 

dentro do processo estratégico e nas estruturas operacionais das companhias  do 

seu portfólio, e ao mesmo tempo mantém as vantagens de se realizar os 

investimentos seguindo a essência tradicional da indústria de PE/VC.  Além do 

ativismo apresentado, uma outra vantagem das estruturas intervencionistas é trazida 

pela idéia da centralização de necessidades comuns e críticas ao sucesso conjunto 

das empresas de um mesmo portfólio, gerando economias de escala e cooperação 

mútua entre seus principais executivos. Todas estas sinergias se mantém e são 

conduzidas de forma bastante informal entre as empresas investidas, para 

justamente evitar a criação de custos tipicamente associados a uma extensiva e 

ineficiente infraestrutura corporativa, geralmente observados em redes formadas por 

gestores de abordagem meramente financeira. 

 

Tendo como base o estudo efetuado, pressupõe-se que os profissionais de PE/VC 

precisam constantemente rever seu modelos de gestão a fim de garantir a criação 

constante de valor nas companhias sob sua responsabilidade. A estrutura 

intervencionista não é uma nova forma de abordagem de PE/VC criada e 

desenvolvida especialmente no Brasil, mas indica um próximo e real passo para o 

desenvolvimento da indústria em países com maior grau de desenvolvimento.   
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Todas as atividades das empresas intervencionistas de PE/VC  estão estruturadas 

utilizando como base métricas de acompanhamento e avaliação de performance  

criados nos moldes dos tradicionais modelos de PE/VC. O uso de alavancagem,  o 

alinhamento de interesses e a adoção de um postura ativa no quadro de comando 

de qualquer empresa do portfólio se mostra de extrema importância para reduzir os 

custos de agência e direcionar a performance dos investimentos.  

 

Toda esta criação de valor é ainda suportada pela essência da indústria de PE/VC 

de realizar investimentos objetivando a saída rentável do negócio no futuro. "Não 

nos congratule quando compramos uma companhia, mas sim quando a vendemos” 

(BAKER AND SMITH, 1998, p.90, tradução nossa).   

 

A implementação da estrutura de gestão intervencionista requer ajustes substanciais 

na estratégia de gestão de portfólio por parte das companhias de PE/VC 

exclusivamente financeiras e requer a habilidade necessária dos seus principais 

agentes para subsidiar uma mudança na mentalidade das companhias gestoras em 

pról de um maior ativismo dentro do grupo de empresas selecionadas para compor 

os investimentos de qualquer GP.  

 

As estrutruras de PE/VC discutidas neste trabalho são uma realidade tanto nos EUA 

quanto no Brasil e já se mostram consolidadas, mas a recente crise financeira irá 

mudar significativamente a dinâmica da indústria. Negócios alavancados gerados 

exclusivamente por meio da contração de dívida e inúmeros agentes atuando por 

meio da abordagem financeira certamente serão extintos, ao passo que aqueles que 

demonstraram performance acima da média por implementarem práticas 

intervencionistas terão a oportunidade de atuar como consolidadores deste 

mercado, estabelecendo novos formas de abordagem voltadas para a obtenção de 

retornos superiores de longo prazo e implementação de mudanças ainda mais 

focadas na geração de valor como um todo para a indústria.  
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4.1 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 
 

 

Este estudo tem como proposta final colocar de forma objetiva os pontos que mais 

se assemelham dentro de cada abordagem em cada uma das indústrias e aqueles 

que foram desenvolvidos e trabalhados de maneira distinta. Como contribuição 

esperada, estas semelhanças e diferenças podem servir como base para futuros 

estudos que pretendam investigar individualmente potenciais perdas e ganhos 

ocorridos com tais escolhas.  
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