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Resumo
Este estudo tem como objetivo retratar a indústria de Venture Capital brasileira, a partir
dos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE), que foram
instaurados com a Instrução 209 da CVM. A investigação dos FMIEEs se deu pelos
dados e regulamentos que se encontram no site da CVM, dos fundos em funcionamento
que tiveram suas operações iniciadas entre 2000 e 2009. Os dados foram coletados entre
julho e setembro de 2010.

Palavras-chaves: Venture Capital, FMIEE, Empresas emergentes
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Abstract
This study aims to portray the Venture Capital industry in Brazil. The data were
collected between July and September 2010 from the Mutual Fund Investment in
Emerging Companie (FMIEE), which were initiated with the CVM 209 Instruction.
The research of the FMIEEs took data and regulations from the CVM (brazilian SEC)
site, of the funds in operation that had started their operations between 2000 and 2009.

Keywords: Venture Capital, FMIEE, Startups
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1 Introdução
A motivação do trabalho vem de como a indústria de Venture Capital (VC) tem
sido importante para o desenvolvimento dos países em que esse mercado já está mais
maduro. Como é mostrado no caso norte-americano em Metrick (2007), diversas
empresas de tecnologia da informação (TI) e saúde que nasceram, principalmente, no
Vale do Silício e em Boston foram investidas por fundos de VC, e hoje, são grandes
companhias inovadoras, que geram empregos, e mais importante que isso, criam um
grande valor agregado para a sociedade. Exemplos como esse, podem ser visto no caso
da Google, Yahoo, Microsoft e Apple que foram investidas inicialmente por fundos de
VC. Segundo pesquisa realizada pela parceria entre PricewaterhouseCoopersFurtado e
National Venture Capital Association, os investimentos da indústria norte-americana de
VC foi de U$ 16,7 bilhões nos 3 primeiros trimestres de 2010.
“Private Equity, em sua definição estrita, refere-se a investimentos em
participações acionárias de empresas de capital fechado.” (Panorama da Indústria
Brasileira de PE/VC, 2008, p.4). Dessa forma, segundo Metrick (2007), a indústria de
PE pode ser dividida em Venture Capital, Mezanino, Buyout e PIPE (Private Investment
in Public Equity), sendo que VC e Buyout são as formas mais tradicionais de PE.
Entretanto, no Brasil, tornou-se comum usar a expressão VC para designar o estágio de
investimento em empresas de menor porte, enquanto PE ficou conhecida como o
investimento em empresas em estágio mais maduro. Usarei no decorrer do trabalho as
expressões Private Equity/Venture Capital (PE/VC) para designar a indústria de PE
como um todo, VC para me referir aos fundos e indústria de Venture Capital, e VCs
para os gestores (venture capitalists) desses fundos.
Segundo o Primeiro Censo Brasileiro da Indústria de Private Equity e Venture
Capital (2005, p.19), o primeiro grande ciclo da indústria começou nos anos 90, pós
Plano Real, e chegou a seu final com os primeiros IPOs (Initial Public Offering) em
2004 e 2005. Mas, o Brasil já apresentava atividades nessa área desde o início dos anos
80, antes mesmo do modelo americano de PE e VC tornar-se referência internacional.
Apesar da indústria de VC ser relativamente recente no Brasil, ela vem apresentando
altas taxas de crescimentos nos últimos anos, e um aumento da participação no PIB
nacional como é mostrado no recente estudo de Furtado (2010), sobre a indústria de
PE/VC brasileira. O estudo mostra que o capital alocado na indústria brasileira de
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PE/VC em 2009 subiu 21% em comparação com 2008, chegando a US$ 34 bilhões.
Houve uma expansão significativa em relação à participação dessa indústria no PIB
(Produto Interno Bruto) brasileiro desde 2004. Naquele ano a indústria representava
1,0% do PIB, enquanto que em 2009 ela representou 2,2% do PIB.
A forte expansão do VC no Brasil ocorre em função do aumento da liquidez para
vendas de empresas no mercado nacional, que facilita o desinvestimento desses fundos,
fator essencial para o investimento de PE/VC. Essa conclusão pode ser tirada através de
Furtado (2010) e da análise do levantamento trimestral de Fusões e Aquisições feito
pela KPMG, mostrados nas figuras 1-4 do anexo. Os estudos demonstram a forte
relação entre capital comprometido em PE/VC e quantidade de Fusões e Aquisições
(M&A). Ainda, por essas tabelas, podemos observar uma relação muito forte entre os
setores investidos e os que têm maior concentração de M&A, especialmente para fundos
de VC, onde grande parte deles investem em empresas de TI.
Atualmente, o principal veículo de investimento utilizado pela indústria de VC, é
a Instrução CVM 209, que instaurou os FMIEEs. Este trabalho possui o objetivo de
traçar um panorama dos fundos de VC brasileiros, a partir dos contratos existentes.
O capítulo 2 fará uma breve revisão da literatura de VC, mostrando como é
realizado VC nos Estados Unidos e no Brasil (segundo a Instrução CVM 209). O
capítulo 3 trará a pesquisa realizada com os FMIEEs, mostrando algumas
particularidades da indústria brasileira de VC. Espera-se que no final deste trabalho, o
leitor possa compreender sobre os atores, sua forma de atuação e remuneração, ter a
dimensão do capital comprometido e investido, e áreas geográficas e setoriais da
indústria brasileira de VC.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Segundo Metrick (2007), VC é o investimento em empresas nascentes ou que
estão iniciando a aceleração de suas atividades. Mezanino é o processo de investimento
em empresas mais maduras por meio de emissão de dívidas. Buyout é o processo de
aquisição do controle de empresas que estão em um processo de desenvolvimento mais
avançado. PIPE é a aquisição de controle de empresas de capital aberto com baixa
liquidez.
VC é dividido em três estágios. O primeiro é o capital semente (seed capital),
onde um pequeno aporte é feito, geralmente em fase pré operacional, para auxiliar a
empresa no desenvolvimento de um produto, testes de mercado ou registro de patente.
O segundo estágio é a estruturação inicial (startup). Nessa etapa, o aporte é feito para
auxiliar a estruturação da empresa, ou seja, a empresa já contratou profissionais e
efetuou os estudos necessários para colocar em prática seu plano, mas os produtos ainda
não são vendidos comercialmente. O último estágio é o de early stage, em que o aporte
é para auxiliar a expansão das atividades dessa empresa.
Existe outra fonte de investimento em participação de empresas nascentes, são
os chamados investidores anjos (angels). Esses investidores são de suma importância
para a cadeia de PE/VC. Geralmente são ex-empreendedores ou executivos de grandes
empresas que dispõe de capital próprio para investir em empresas inovadoras de setores
em que eles possuem um vasto conhecimento e networking. Com isso, eles prospectam
negócios conhecendo melhor o setor do que um VC, e atuam mais ativamente na
aceleração da empresa, por investirem com capital próprio e possuírem uma carteira de
investimentos menor do que um VC, como é ressaltado em Rodrigues (2005). Esse tipo
de investidor já está bem consolidado nos EUA, e vem aumentando gradativamente nos
últimos anos, especialmente por conta do elevado número de diretores e
empreendedores do Vale do Silício. Este processo é muito bem retratado em Ante and
Weisul (2010), que mostraram como uma empresa (Google) conseguiu dar à luz a uma
série de empreendedores anjos com vastos conhecimentos em Tecnologia da
Informação (TI), e com um poderoso networking para levar tecnologias inovadoras para
o mercado.
Segundo Furtado e Lopes (2006), o custo de agência gerado pelos conflitos de
interesse entre investidores e gestores, tem um papel chave para o nascimento dos
fundos de PE/VC. Pois, mesmo com todo o aparato legal que já existe hoje nas
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empresas de capital aberto, o fluxo de informação ainda não ocorre de forma ideal.
Podemos notar isso através da crise do subprime de 2008, em que ficou comprovado
que na auditoria feita por uma grande empresa norte-americana em um importante
banco de investimentos dos EUA, os interesses próprios levaram os auditores a não
revelarem alguns dados fraudulentos que haviam encontrado na auditoria1. Esse e
muitos outros casos demonstram que o conflito de interesse existe no mercado
financeiro e nas empresas, e que é importante alinhar os interesses entre os investidores
e os gestores das empresas. Os fundos de VC entram com este objetivo, alinhar os
interesses das três partes: investidores, empreendedores e gestores dos fundos, para
dividir o risco entre elas, assim na medida do possível todas as partes saem ganhando ou
perdendo com o investimento.
Organizações gestoras, veículos de investimentos, investidores e empresas
investidas são os participantes dessa indústria. As organizações gestoras são
responsáveis pelos veículos de investimentos (conhecidos em sua maioria como fundos
de PE/VC) e obtêm os seus recursos através do aporte de capital dos investidores. Por
fim, os recursos desses veículos são aplicados nas empresas investidas.
São considerados como veículos de investimentos o Limited Partnership,
Instruções da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), investimento direto, empresas
de participação (Holding) e divisão de empresa não-financeira (Corporate Venture). O
primeiro veículo tem como característica o gestor do fundo assumir o papel de general
partner (GP), e os investidores o de limited partners (LP). Esse é o sistema mais usual
nos Estados Unidos, pois gera um distanciamento dos LP com a gestão do fundo. O
segundo veículo é o mais usado no Brasil, com a Instrução CVM 209/94 e a Instrução
CVM 391/03, que criaram os Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas
Emergentes (FMIEEs) e os Fundos de Investimentos em Participações (FIPs),
respectivamente. Essas instruções ”têm natureza eminentemente contratual entre as
partes e dispõe sobre a participação dos gestores no processo decisório de companhias
investidas abertas ou de capital fechado, sem limite de faturamento (CVM 391/03)
estabelece diferenciação entre classes de cotas, estatui sobre o funcionamento de
comitês de investimento, comitês técnicos e conselhos consultivos.” (FURTADO,
LOPES, 2006).

1

Matéria retirada do site Valor Online do dia 19/04/2010
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Por outro lado, a Instrução CVM 209 impõe limites de faturamento, porém deixa
o fundo mais livre na questão da governança exigida das empresas investidas, sendo
esta a maior vantagem do FMIEE. Esta instrução foi muito utilizada por fundos de VC
durante a última década, porém observa-se que estes fundos não são mais amplamente
utilizados, já que grande parte dos cotistas dos fundos de VC exige que as empresas
investidas busquem ter boas práticas de governança corporativa, enxergando que isso
gera valor futuro a empresa. Contudo, a principal vantagem do FMIEE acabou se
perdendo com a nova visão dos investidores.
Além dessas medidas, o regulamento do fundo pode contar com cláusulas que
tratam de questões sobre “conflitos de interesses entre investidores e gestores, tais como
decisões para a realização de investimentos e desinvestimentos, acesso de investidores a
informações sobre empresas da carteira do fundo, método para a determinação do valor
de cotas e contabilização dos ativos e o tratamento de despesas relacionadas à gestão e
operação dos fundos.” (FURTADO, LOPES, 2006).
Deste modo, o fundo de PV/VC beneficia as três partes envolvidas no
investimento. Os investidores saem ganhando por poderem investir, com baixa
assimetria de informação e custo de agência, em empresas nascentes ou em estágios
mais avançados, mas que tenham um grande potencial, podendo gerar grandes lucros
com a abertura de capital ou venda para estratégicos. O gestor do fundo, que
construindo casos de sucesso, pode obter realização financeira no longo prazo, construir
um expressivo networking, e ganhar prestígio para captar novos fundos. Por último o
empreendedor, que sem o investimento de um fundo de PE/VC, demoraria mais tempo
ou não conseguiria alcançar os objetivos desejados.
As instituições reguladoras, como a CVM no Brasil, são de extrema importância
para que a indústria de VC tome corpo em um país, pois os cotistas dos fundos podem
liquidar suas posições se perceberem que seus investimentos não estão ajustando o
retorno ao risco. Portanto, o ambiente institucional favorável é de extrema importância
para que a indústria de VC se desenvolva em um país, “VCs, por conta de sua fonte de
financiamento, dependem fortemente das instituições do mercado financeiro que apoiam
no monitoramento de terceiros, e não menos diretamente, sobre o sistema jurídico.
Fazendo com que empresas de contabilidade, bancos, bancos de investimentos e
advogados sejam responsáveis por informações errôneas ou parciais.” (RODRIGUEZ,
2005). Algumas dessas regras ainda não foram implantadas mesmo em países com
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mercados financeiros bastante maduros. Evidência clara da impunidade, ocorrida nos
EUA e Europa, com os principais responsáveis pela crise de subprime de 2008.
Entretanto, analisando a indústria de PE/VC mais antiga do mundo, dos Estados
Unidos, percebemos que a evolução desta indústria está ligada com a evolução do
ambiente institucional. A indústria de VC norte-americana nasceu em 1946 com a
criação da gestora ARD, porém esse sistema só foi ganhando espaço nos anos
posteriores com o desenvolvimento de instrumentos que facilitavam esse tipo de
investimento, como a criação do Small Business Investment Companies (SBICs) em
1958, que se tornou um veículo de treinamento de Venture Capitalists (VCs) para os
anos posteriores. Outros dois grandes marcos que possibilitaram o sucesso do VC nos
Estados Unidos foram o desenvolvimento do sistema de Limited Partnership na década
de 60, e o afrouxamento em 1979 nas regras de investimentos dos fundos de pensão,
que até hoje são responsáveis por quase a metade do capital desses fundos.
No Brasil, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP) faz um bom papel para aprimorar as normas e regulamentos do setor no
Brasil. Esta instituição possui um comitê de regulamentação, que trabalha junto aos seus
associados, para propor melhorias nas instruções da CVM, e outros órgãos reguladores.
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3 DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS
Foram coletados dados de 25 FMIEEs dos 29 existentes, já que em 4 casos não
havia informações suficientes destes fundos2. Destes 4 fundos, 2 estavam em fase de
liquidação ordinária, 1 estava com o regulamento incompleto (foi avisado a CVM deste
caso, porém sem nenhuma resposta até o presente momento), e 1 não possui
informações suficientes em seu regulamento. Foram coletados dados dos FMIEEs sobre
a data de constituição, gestora e administradora do fundo, forma de remuneração dos
gestores, ingerência dos cotistas no fundo, quem são os cotistas, duração, formas de
investimentos, área de interesse, atuação geográfica, empresas alvo, patrimônio
comprometido e atual.
A partir desses dados, foi realizado um esboço da Indústria brasileira de VC,
buscando as peculiaridades brasileiras e o estágio de desenvolvimento da indústria
nacional.

3.1 GESTORAS
A resolução CVM 209 relata que “quando a administração do Fundo não for
exercida por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição, o
administrador deverá contratar instituição legalmente habilitada para execução dos
serviços de colocação, emissão e resgate de quotas e de tesouraria”. Usualmente o
mercado brasileiro utiliza o termo gestoras para designar os responsáveis pela
administração do fundo (prospectar empresas, elaborar estudos e análise de
investimentos, acompanhar a performance e buscar a saída dos investimentos), e o
termo administradoras para se referir as empresas contratadas para realizar o back office
do fundo (recebimento de dividendos e de recursos da emissão ou integralização das
cotas, pagamento do resgate das quotas, abertura e movimentação de contas bancárias,
liquidação financeira de todas as operações).

2

Base de dados montada a partir de informações retiradas do site da CVM.
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Alguns regulamentos prevêem que as gestoras utilizem os serviços de
consultores de investimentos para realizar uma ou mais de suas funções. A

tabela

1

contém os dados de administradoras e consultores de investimento dos FMIEEs
pesquisados.

Tabela 1 – Cláusulas de Gestão
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
A maior parte das gestoras de FMIEEs no Brasil são iniciantes neste mercado.
Essa afirmação pode ser comprovada pela Tabela 2, que mostra a quantidade de fundos
captados por cada gestora.

Tabela 2 – Quantidade de fundos por gestoras
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM

19

3.2 REMUNERAÇÃO DOS GESTORES
Na Indústria de VC é importante haver o alinhamento de interesses entre todos
seus principais participantes: investidores, gestores e empreendedores. A forma mais
usual de manter um gestor alinhado é manter uma pequena remuneração no começo do
fundo (taxa de administração), e uma alta remuneração conforme o desempenho do
fundo (carry). Habitualmente, utiliza-se o instrumento de carry, onde gestor garante um
retorno mínimo para o investidor (Indexador + Hurdle Rate3), e o retorno excedente é
dividido entre o gestor e investidor.
Em praticamente todos os fundos da amostra, o cálculo da remuneração por
desempenho de um gestor é realizado conforme a fórmula abaixo:
Hd = {Va-(Cc-Vp)} x Carry
Onde:
Hd = Honorários de Desempenho.
Va = Valor que está sendo distribuído aos quotistas a título de
amortização de quotas ou por ocasião da liquidação do fundo.
Cc = custo de subscrição das quotas do fundo, corrigido desde a data de
integralização até a data de cálculo, pelo Indexador, acrescido de um custo de
oportunidade (Hurdle Rate).
Vp = soma das quantias já distribuídas aos quotistas, atualizadas desde a
data de sua distribuição até a data de cálculo, pelo Indexador, acrescido de um custo de
oportunidade, limitada ao valor de Cc.
Carry = Percentual do retorno excedente destinado ao gestor do fundo.
Em apenas um fundo, não é usado este método para calcular a remuneração por
desempenho do gestor. Neste caso, no final do período de investimentos do fundo, é
realizada uma avaliação global dos investimentos, calculando-se o valor das empresas
investidas, para saber o patrimônio líquido do fundo. Caso o patrimônio líquido do
fundo seja maior que o patrimônio comprometido4 vezes o Hurdle Rate do período, os
gestores recebem a remuneração por desempenho (carry). Este procedimento é
realizado a cada 2 anos. Esta forma de remuneração variável é um pouco desvantajoso
para o investidor, já que não alinha os interesses dos gestores até a liquidação do fundo.
A tabela 3 contém o resultado do levantamento da remuneração dos gestores.
3
4

Hurdle Rate: spread em relação ao indexador para correção do capital investido.
Patrimônio Comprometido: é o total do capital
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Tabela 3 – Remuneração dos gestores
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
Utiliza-se como indexador para o Hurdle Rate o IPCA para os fundos mais novos, e o
IGPM para os fundo mais antigos.

3.3 LONGEVIDADE DOS FUNDOS
Os fundos de VC possuem um grande período de duração, por isso poucos
investidores possuem características compatíveis com o período de investimento deste
tipo de fundo. Nesta sessão será demonstrado o tempo médio de investimento dos
fundos de VC.
Grande parte dos fundos estudados divide-se em dois períodos:
1) Período de Investimento: período destinado aos investimentos do
capital comprometido do fundo. Geralmente, alguns investimentos
podem ser efetuados fora deste período, caso tenham sido aprovados
pelo Comitê de Investimentos antes do término deste período.
2) Período de Aceleração: Período no qual o fundo destina-se
exclusivamente ao acompanhamento, e buscam o desinvestimento das
empresas investidas.
Dos fundos estudados, apenas cinco não possuem esta divisão clara no seu
regulamento, como é mostrado na tabela 4. Como podem ocorrer volatilidades no
mercado de fusões e aquisições, prejudicando o melhor momento para a saída do fundo,
é comum que os fundos tenham acréscimos previstos no regulamento. Geralmente, os
acréscimos necessitam de aprovação total do Comitê de Investimentos.
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Tabela 4 – Duração dos Fundos
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
É importante frisar que segundo a Instrução CVM 209, o prazo máximo de
duração de um FMIEE é de 10 anos. A figura 1 divide a duração total dos fundos por
anos.

Figura 1 – Duração total
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
A figura acima mostra que 36% dos FMIEEs possuem o prazo máximo de
duração permitido pela CVM, isso nos levar a pensar que alguns gestores podem achar
viável levantar fundos com um prazo superior a 10 anos, mas estes são impossibilitados
pela legislação vigente.

3.4 COMITÊ DE INVESTIMENTO
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Em todos os FMIEEs pesquisados existe um comitê de investimento composto
por cotistas, gestores, e algumas vezes por consultores independentes. Este comitê tem
suas funções instituídas no regulamento do fundo, variando em cada caso.
Uma das grandes dificuldades de se realizar VC no Brasil é a grande ingerência
do comitê de investimento no dia-a-dia do fundo, causando demora na tomada de
decisão sobre uma empresa investida, e muitas vezes, inviabilizando o investimento em
empresas de setores dinâmicos. Esta ingerência é fruto da fase na qual a Indústria de VC
brasileira se encontra, onde existem diversas gestoras iniciantes e poucas com track
record para os cotistas darem maior liberdade na tomada de decisão.
Foram coletados dados sobre algumas atividades que podem alongar a tomada
de decisão dos investimentos, caracterizando maior ingerência dos cotistas no comitê de
investimento. Estes dados estão contidos na tabela 5.

Tabela 5 – Comitê de Investimentos
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
As variáveis utilizadas para calcular a ingerência do comitê de investimento são
descritas abaixo:


Percentual de cotistas no comitê: percentual de cotistas com direito a
voto no comitê de investimento.



Poder de veto: poder de veto de algum cotista.



Voto de minerva: poder de desempate dado a um cotista.



Aprovação entrada: necessidade de aprovação do comitê de
investimento na entrada do fundo no capital social de uma empresa.



Aprovação acompanhamento: necessidade de aprovação de medidas
no decorrer do investimento, como mudança no capital social da
empresa que não afete o fundo, baixa contábil, e acompanhamento da
empresa.
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Aprovação saída: necessidade de aprovação do comitê de
investimento no desinvestimento do fundo, ou realizar estratégia de
desinvestimento.



Aprovação outros: necessidade de aprovação de despesas com
auditoria, investimento em ações secundárias, integralização de cotas,
entre outros.

3.5 INVESTIDORES
Como falado anteriormente, dado a falta de liquidez dos investimentos de VC,
poucos são os investidores que conseguem casar seus prazos com os prazos destes
fundos. Os investidores mais propensos a investirem neste tipo de fundo são: fundos de
pensão, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos privados, grandes
companhias, fundos de fundos, family offices, e endowments.
Foram levantados os investidores dos FMIEEs. A figura 2 traz a quantidade de
fundos que cada um destes investidores está presente.

Figura 2 – Investidores dos FMIEEs
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
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É importante notar a pequena quantidade de investidores estrangeiros que
investem nos FMIEEs. Este dado pode nos levar a duas conclusões, a primeira é a falta
de apetite de investidores estrangeiros por investimentos de VC, e a outra é que estes
investidores podem estar utilizando outros instrumentos (corporate venture, fundos
offshore), para investir em empresas nascentes e em estágio inicial no Brasil.
Outro ponto de destaque é o alto investimento de instituições públicas, e o baixo
investimento de instituições privadas, como mostrada na figura 3.

Figura 3 – Investidores Públicos e Privados
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM

3.6 POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Neste item, será mostrado o perfil de empresas que os VCs investem. Algumas
considerações são importantes para entender melhor a tabela 6. Segundo a Instrução
CVM 209, os FMIEEs devem investir em empresas que faturem no máximo R$
150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de Reais) no exercício anterior ao do
investimento, e que estejam em uma holding que possua patrimônio líquido consolidado
de no máximo R$ 300.000.000,00. Esta instrução também regula sobre a composição da
carteira do fundo, “Art. 26. Uma vez constituído e autorizado o seu funcionamento, o
Fundo deverá manter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de suas aplicações
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em ações, debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição de ações de
emissão de empresas emergentes.”

Tabela 6 – Política de Investimento
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
Observa-se que a maior parte dos fundos não possui estratégias de investimento
diferentes da permitida pela CVM. Além disso, poucos fundos possuem pisos para
investimento, participação e faturamento das empresas investidas.
A seguir, foram segmentados os fundos entre setoriais e multisetoriais, e
observado os setores em que eles mais investem.

Figura 4 – Fundos por setores
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
Assim como nos EUA, existe uma grande concentração dos investimentos em
empresas de TI/Telecomunicações e biotenologia.
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Fundos de VC investem em empresas que necessitam de intenso monitoramento,
portanto é importante que os investimentos se concentrem perto de suas bases. Pouco
foi encontrado sobre a região geográfica de atuação dos fundos pesquisados. A figura 5
segmenta, a partir da pequena base de dados encontrada, as regiões geográficas de
atuação destes fundos.

Figura 5 – Fundos por regiões
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM
É curioso notar o elevado percentual de fundos destinados a Minas Gerais, já
que este estado representa 9,07%5 do PIB brasileiro, em contrapartida, São Paulo
representa 33,92% do PIB nacional, mas possui apenas 13% dos FMIEEs. O resultado
encontrado pode não ser confiável, já que mais de 50% dos fundos analisados não
possuíam informações sobre o destino geográfico de seus investimentos.

3.7 PATRIMÔNIO DOS FUNDOS
Neste item, foi extraído dos regulamentos dos fundos, o patrimônio mínimo
comprometido para estes serem constituídos, e o patrimônio máximo que o fundo pode
captar. No site da CVM, também foi captado o patrimônio atual destes fundos, com isso
5

Dados do IBGE 2010, referentes ao PIB de 2007.
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pode-se obter o atual capital investido pelos FMIEEs. A tabela 7 traz a situação
patrimonial dos fundos.

Tabela 7 – Situação Patrimonial
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos documentos contidos no site da CVM

4 Conclusão
Este trabalho apurou, a partir do levantamento dos FMIEEs, que a indústria
brasileira de VC possui, em sua maior parte, gestoras novatas nesta indústria, remetendo
a uma grande ingerência dos cotistas nestes fundos. A postura dos cotistas nestes fundos
dá maior segurança a eles sobre o trabalho que está sendo realizado, porém impossibilita
o investimento em setores muito dinâmicos (i.e. Internet), já que nestes, o que diferencia
as vencedoras das perdedoras, é a penetração rápida no mercado.
Outro ponto que merece destaque é a grande quantidade de fundos
multisetoriais. Nos EUA, com a consolidação da indústria, os gestores passaram a
buscar diferenciais, se especializando em setores, para depois levantarem fundos para
determinados nichos.
Mesmo São Paulo sendo o maior PIB, e possuindo centros de excelência em
P&D superior aos demais estados da nação, foi Minas Gerais o estado que possui o
maior número de fundos regionais. Este fato pode ser explicado pela pequena base
disponível para esta variável.
Para futuras pesquisas, poderia ser estudado os FIPs, por ser outro veículo de
investimento em VC, filtrando os fundos destinados a VC. Com a soma deste novo
trabalho, com o já realizado, poder-se-ia chegar a dados mais confiáveis da indústria
brasileira de VC, faltando apenas os Corporate Venture e os fundos offshore. Outro
estudo interessante seria a comparação entre os dados brasileiros, com os norteamericanos, para se chegar a uma idéia de qual é o verdadeiro estágio de
desenvolvimento da Indústria brasileira de VC.
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Anexos

Figura 6
Fonte: Furtado (2010)
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Figura 7
Fonte: Pesquisas de Fusões e Aquisições 2009 – 4º trimestre

Figura 8
Fonte: Furtado (2010)
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Figura 9
Fonte: Pesquisas de Fusões e Aquisições 2009 – 4º trimestre

