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PE&VC: entendendo a sigla 
 

 

Nas notícias e no mercado, as siglas private equity e venture capital são usadas 

comumente por investidores, jornalistas e empresários. Mas o que significa essa 

sigla? O que são os investimentos de PE&VC? Private equity e venture capital são um 

dos vários nomes do “capital empreendedor”, ou capital de risco. O capital 

empreendedor é um meio de financiamento de empresas ou negócios em transações 

que envolvem, de um lado, um grupo de pessoas detentoras de um projeto ou 

empresa inovadora e, de outro, um grupo provedor de capital.  

 

Em geral, os investimentos de capital são realizados por meio de aquisição de 

participação societária na empresa alvo e pelo aporte dos recursos necessários para o 

financiamento do crescimento dessa mesma empresa. Nesse sentido, o investidor de 

private equity ou de venture capital se expõe ao mesmo risco do empresário, já que 

se torna seu sócio.  

 

Diferentemente do empresário, no entanto, o investidor de private equity ou de 

venture capital não pretende ser sócio da empresa para sempre. O capital 

empreendedor é, por definição, um investidor de médio e longo prazo que pretende, 

ao final, recuperar o seu investimento, auferindo lucros decorrentes do crescimento 

da empresa.  

 

Isso significa que, em curto prazo, o desempenho da empresa investida é irrelevante 

para os investidores de private equity, uma vez que nenhum deles é remunerado pelo 

desempenho de curto prazo da empresa investida. Ao contrário de empresas listadas 

em bolsa de valores, por exemplo, nas quais os administradores recebem bônus com 

base nos resultados anuais, as recompensas para os investidores de private equity só 

vem quando outro investidor/comprador enxerga maior valor do que foi 

originalmente pago pela empresa.  

 

O capital empreendedor é, portanto, o investimento privado de longo prazo, realizado 

por grupos provedores de capital, em empresas com alto potencial de crescimento.   

 

E quem são esses “grupos provedores de capital”? Os investidores de private 

equity ou de venture capital podem ser: um indivíduo particular (investidores 

anjo/angels), grupos familiares ou empresas de gestão de patrimônio familiar 

(family offices) ou, e mais comumente, fundos de investimentos em participações 

(FIPs).  
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Os FIPs são fundos de investimento em participações que reúnem recursos de um 

conjunto de investidores, como fundos de pensão, family offices, investidores 

internacionais, agências de desenvolvimento e fomento, entre outros; com o objetivo 

de obter o melhor retorno possível aos investidores a partir da aquisição de uma 

carteira formada por vários tipos de investimentos.  

 

Os FIPs tem data certa para acabar e são geridos por empresas especializadas, 

capazes de oferecer aos investidores do FIP ganhos significativos no momento do 

desinvestimento. Essas empresas especializadas são denominadas “gestoras”. 

 

O capital empreendedor se divide em diversos tipos de investimento, que geralmente 

levam em consideração o estágio em que se encontra a empresa que receberá o 

investimento (maturidade da empresa, risco do investimento e valor de mercado).  

 

Assim, para cada etapa de seu negócio existe o investidor mais adequado. Veja no 

gráfico a seguir: 
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De acordo com o 2º Censo Brasileiro sobre a Indústria de Private Equity e Venture 

Capital, o capital empreendedor pode ser classificado da seguinte forma: 
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Por que escolher um 
investidor de PE&VC? 
 

 

Quando uma empresa decide levantar recursos externos, ela pode captar fundos 

das mais diversas fontes, a mais comum delas o financiamento por instituições 

financeiras.  

 

As fontes de recursos disponíveis para o financiamento empresarial se dividem em 

capitais próprios ou capitais de terceiros. Tipicamente, os capitais próprios são 

aqueles que não têm qualquer contrapartida fixa de remuneração, ou seja, trata-

se de capital que pode ou não ser remunerado de acordo com a rentabilidade 

gerada pela empresa, já que o investidor entra no capital social da empresa. O 

capital de terceiros, por seu lado, é aquele que exige como contrapartida uma 

remuneração mínima fixada, os juros, que podem ser fixos ou variáveis, de acordo 

com uma taxa de referência de mercado. Estes recursos entram na estrutura da 

empresa como dívida, e não como capital social, por meio de empréstimos 

bancários ou emissão de títulos de dívida no mercado de capitais (debêntures, por 

exemplo). 

 

As fontes de financiamento de capital próprio têm se tornado cada vez mais 

comuns, e a atuação dos investidores de private equity tem crescido a passos 

largos no Brasil. Isso pode ser explicado, em grande parte, pelo acesso cada vez 

mais restrito ao capital de terceiros, muito em função das exorbitantes taxas de 

juros.  

 

Além disso, no caso do capital próprio, não é necessário entregar nenhuma 

garantia de desempenho ou remuneração fixa para o investidor. No caso do 

investimento de private equity, então, a empresa ainda ganha no aperfeiçoamento 

da sua gestão e estratégia, além de desonerar sua estrutura. 

 

De fato, quando comparado com outros tipos de financiamento do crescimento 

de uma empresa, o financiamento por meio do recebimento de um investimento 

de private equity carrega uma vantagem: o investimento de private equity não é 

apenas financeiro, mas principalmente, operacional.  
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O investidor de private equity traz consigo uma experiência acumulada em gestão 

profissional de empresas menores ou maiores, do mesmo setor ou de setores 

correlatos, que pode ser aplicado no crescimento da empresa investida. Eles 

trazem, ainda, uma ampla rede de relacionamentos que ajudam na atração de 

talentos e profissionais qualificados para a empresa investida, uma visão e foco 

que ajudam a manter a disciplina na execução do plano de negócios. Por fim, os 

investidores conhecem, e exigem, a aplicação de regras de governança 

corporativa na empresa investida, o que ajuda, inclusive, na divisão da 

responsabilidade entre os sócios na hora da tomada de decisões estratégicas.  

 

Os investidores de private equity ajudam, assim, com a sua experiência no 

desenvolvimento, consolidação e crescimento do negócio. São reforçados os 

conhecimentos de gestão, proporcionando melhorias operacionais e ajudando a 

ampliar o mercado. Além disso, os investidores de private equity normalmente 

mantêm uma rede de relacionamentos com grandes empresas, permitindo, dessa 

forma, que as empresas investidas tenham acesso a executivos e grandes 

oportunidades de negócios em seus mercados. 
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O investidor de private equity irá fornecer aconselhamento estratégico e 

operacional, tornando-se um verdadeiro sócio, tanto no risco quanto na 

recompensa. O resultado geralmente é uma empresa investida em crescimento 

dinâmico, novos empregos sendo gerados, melhores produtos e benefícios 

econômicos para todos. 

 

Mas a principal vantagem do capital de risco é, também, o seu principal ponto de 

atenção. Quando os sócios de uma determinada empresa estão considerando os 

meios de financiamento do seu crescimento, antes de optar por um investimento 

de private equity cabe a estes mesmos sócios entenderem se este será o melhor 

investimento para a empresa e para si mesmo.  

 

Isto porque, como bem indicado acima, o financiamento por meio de um 

investimento de private equity implica em um novo sócio na estrutura, um sócio 

que, via de regra, participará da gestão e da definição das estratégias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O empresário tem que estar pronto para responder, pelo menos, as seguintes questões: 

 

● Todos os sócios estão alinhados quanto à decisão de buscar um investidor estratégico ou 

financeiro e de abrir mão de uma participação societária para o novo sócio (investidor)?  

 

● Qual o perfil de crescimento da minha empresa? Os sócios desejam crescer? Possuem 

experiência e conhecimento do setor em que atuam? Qual a relação entre os sócios? Seus 

objetivos são convergentes com relação ao futuro da empresa? O perfil dos sócios e 

alinhamento dos seus objetivos com relação ao futuro da empresa são determinantes 

durante a avaliação do investimento.  

 

● Qual o diferencial do meu negócio? O meu produto é diferenciado com relação ao produto 

ou processo dos meus concorrentes? Quais são as vantagens competitivas do meu produto? 

Meu negócio preenche uma lacuna existente no mercado?  

 
● Meu negócio é considerado inovador? Minha empresa foi capaz de inovar no processo, na 

estratégia comercial, no marketing, no modelo de negócios ou na tecnologia do produto?  

 
● Minha empresa está inserida em um mercado grande o suficiente para suportar a entrada 

de uma nova empresa com potencial de crescimento? Ela será competitiva neste mercado? 
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Com base nas respostas a estas perguntas e sabendo como o investidor de private 

equity será sócio na empresa, caberá aos sócios a decisão acerca de procurar ou 

não o investimento de private equity para financiar o seu crescimento.  
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Encontrando o investidor 
ideal para sua empresa 
 

 

Uma vez que os sócios resolvem financiar o investimento da sua empresa por 

meio de um investimento de private equity é preciso entender quais os perfis de 

investidores existentes no mercado e qual mais se adequa às suas expectativas.  

 

 
 

Ao buscar um investidor de private equity os sócios da empresa devem estar 

cientes do que pretendem abrir mão na gestão da empresa e de que, qualquer 

que seja o investidor, ele não investirá na empresa para sempre. Todo investidor 

de private equity busca, no final, incrementar os resultados da empresa e realizar 

o seu investimento, auferindo lucro no processo.  

 

Na prática os investidores de private equity têm os mais variados perfis. Há 

investidores que preferem comprar o controle das empresas e aqueles que 

preferem adquirir uma participação minoritária. Há aqueles que preferem adquirir 

empresas que já estejam em um estágio avançado de amadurecimento e aqueles 

cuja especialidade é justamente imprimir gestão profissional e melhores práticas a 

empresas que ainda estejam em fase de crescimento desorganizado.  
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Para escolher o investidor de private equity que mais se adequa às expectativas 

dos sócios de uma empresa, a recomendação é estudar o perfil dos investidores 

interessados no seu negócio. Analisar as empresas que receberam aporte de um 

determinado investidor, entender as ações realizadas durante o período do 

investimento nestas empresas e analisar o portfolio do investidor, ajudam a ter 

uma ideia das estratégias adotadas pelos investidores e onde cada um deles tem 

mais expertise. Além disso, empatia e compatibilidade são essenciais para que a 

escolha seja feita com sucesso. Escolher o investidor de private equity é como 

escolher um sócio e, por isso mesmo, é uma parte de extrema importância. 

 

A mesma máxima aplicada na escolha do investidor pelo sócio, aplica-se no 

sentido contrário. O processo de investimento de private equity não é só um 

processo de busca pelo investidor ideal, mas também, um processo de atração 

desse mesmo investidor ideal.  

 

Um investidor de private equity é detalhista e presta bastante atenção em números. 

Mas só os números e o potencial de crescimento de uma empresa não são 

suficientes para atrair investidores. A maioria dos investidores de private equity 

quer conhecer a fundo a empresa, os seus sócios, a equipe responsável pela gestão 

diária do negócio, o modelo de gestão e, principalmente, a cultura da empresa.  
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Como tornar a sua 
empresa mais atrativa? 
 

Por definição o investidor de private equity procura empresas com alto potencial de 

crescimento em um tempo limitado e sócios que tenham vontade de crescer. Mas a 

empresa deve ter outros atrativos, até mesmo porque há sempre mais empresas que 

necessitam de investimento do que recursos para ser investidos, razão pela qual 

apenas as empresas mais atrativas acabam recebendo os recursos disponíveis.  

 

Os investidores de private equity geralmente procuram: 

 

 Algum nível de inovação, que pode estar presente no produto, nos processos 

de produção, nas estratégias comerciais e de marketing ou até mesmo no 

modelo de negócios; 

 Produtos ou serviços que garantam algum nível de vantagem competitiva para 

a empresa;  

 Mercado com grande potencial a explorar e com taxas atrativas de 

crescimento;  

 Empreendedores talentosos com apetite para o crescimento da empresa e 

disposição para conviver com novos sócios;  

 Equipe de profissionais entrosada e qualificada;  

 Práticas financeiras e contábeis transparentes e compatíveis com o mercado;  

 Alternativas viáveis de saída no mercado para realização do investimento.  

  
Assim, investir no fortalecimento das marcas, no 
desenvolvimento de novos produtos e na ampliação da 
carteira de clientes são fatores determinantes para que um 
negócio mantenha o crescimento ano após ano — e, por isso, 
aumentam o potencial de valorização. Melhorar a 
organização da empresa e aprimorar a governança 
corporativa pode ser um ótimo começo. Balanços auditados e 
condizentes com as normas do mercado internacional, 
acordos de acionistas e conselhos de administração são 
fatores que ajudam a reduzir o risco do investidor, sem 
reduzir sua expectativa de retorno. Além disso, uma gestão 
profissionalizada, com processos definidos e documentados 
que possam ser passados a novos funcionários a qualquer 
momento, uma boa equipe técnica e alternativas viáveis de 
saída, costumam fazer com que os olhos do investidor de 
private equity brilhem pelo investimento. 

Gestão 
Profissional

Contabilidade 
Transparente

Alternativas 
viáveis de 

saída

MAIOR 
VALOR 
PARA A 

EMPRESA
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E quanto vale minha 
empresa? 
 

 

O Valuation é extremamente importante, se não imprescindível, já que tem como 

objetivo estimar uma faixa de referência de valor a ser negociado. Seguindo a lógica 

de maximização do retorno para o investidor, quanto maior a capacidade de geração 

de resultado da empresa, maior será o seu valor perante esse investidor. 

 

A verdade é que todos os critérios de avaliação de um negócio são dotados de certa 

subjetividade e frequentemente dependem de fatores futuros e incertos. Muitas 

vezes, aliás, após a aplicação dos métodos de avaliação, chega-se apenas a uma 

determinada faixa de valores (e não a um valor preciso) dentro dos quais o valor do 

negócio se situa. 

 

As metodologias mais utilizadas, e reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários 

– autarquia pública responsável por regular, fiscalizar e fomentar o mercado de 

valores mobiliários –, são o Valor Patrimonial, o Fluxo de Caixa Descontado, o método 

de Múltiplos e a Cotação em Bolsa de Valores (que se aplica apenas a companhias 

abertas). 

 

Talvez a metodologia mais simples (e também uma das menos utilizadas e aceitas) 

seja a avaliação pelo Valor Patrimonial, que se baseia nos valores contábeis de 

patrimônio líquido, fixados principalmente no Balanço Patrimonial. Ela não é muito 

adequada para avaliar empresas, pois se refere a um dado estático, a uma fotografia 

de um momento apenas, ao passo que a empresa é um organismo dinâmico, que a 

todo tempo tem sua estrutura alterada em função de aspectos de mercado. 

 

A metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) é uma das mais amplamente 

aplicadas e consiste na determinação do valor de uma empresa de acordo com sua 

capacidade de gerar valor para o acionista. O processo de valoração, neste caso, 

envolve a projeção dos resultados futuros da empresa, através de estimativas de 

faturamento, custos e despesas operacionais, investimentos e financiamentos, 

levando em consideração informações relevantes, tais como crescimento do 

mercado, cadeia produtiva e tendências. Os fluxos de caixa são então descontados a 

uma taxa que reflete o risco do negócio e permite trazer os valores futuros projetados 

ao seu valor equivalente no presente.  
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A avaliação por Múltiplos é também chamada de Avaliação Relativa, já que consiste 

em comparar indicadores contábeis da empresa com esses mesmos indicadores de 

outras empresas similares à avaliada e chegar a um múltiplo médio, que incidirá como 

multiplicador sobre outro dado contábil, que pode ser a receita líquida, o lucro líquido 

e outros, resultando no valor da empresa. Quanto maior o grau de similaridade (de 

mercado, segmento, público-alvo, porte, localização, grau de maturação, etc.), mais 

assertiva será a avaliação. 

 

Mas, afinal, qual o preço justo da sua empresa? Diante de tantos métodos e 

subjetividade, fica cada vez mais complicado para o empreendedor entender o 

quanto vale seu negócio de fato e por quanto deve vender uma parte ou todo ele. 

 

Aqui vai a resposta para a pergunta de ouro: o preço do seu negócio é aquele que o 

comprador está disposto a pagar.  

 

Lei da oferta e procura! 
 

Isso mesmo. A lei da oferta e da procura serve para todos os tipos de negociação, e as 

empresas não estão imunes a ela. 

 

É importante ressaltar que PREÇO é diferente de VALOR, ou seja, o negócio pode 

efetivamente valer mais ou menos do que alguém estaria disposto a pagar. Ocorre 

que, não raras vezes, o dono da empresa, principalmente se ele tiver sido o seu 

fundador, tem uma ideia equivocada sobre quanto VALE o seu negócio e, 

consequentemente, de qual seria o seu PREÇO. Isso porque questões emocionais 

acabam entrando em cena e deturpando uma visão de mercado para a qual a sua 

empresa é igual a qualquer outra, tendo como único diferencial a sua capacidade, ou 

não, de geração de resultado. 

 

Assim, não existe uma “receita de bolo” para calcular o preço de um negócio. Existe, 

conforme foi explicado, uma composição de critérios e métodos para que se chegue a 

um valor justo, mas ainda assim bastante subjetivo. Como dito anteriormente, um 

negócio é precificado conforme aquilo que alguém estaria disposto a pagar. 

 

A complexidade para precificar existe ainda que envolva pequenos e médios 

negócios. A adoção de um método aprovado por ambas as partes facilita o 

fechamento do negócio, enquanto a cautela previne as partes de um litígio após a 

concretização do negócio. 

 

  



 

 

15 

Guia de Private Equity 
 

Como funciona um 
investimento de private 
equity? 
 

O investimento de private equity tem início sempre com uma decisão estratégica. Esta 

decisão estratégica pode vir do próprio investidor (“buy side”) que decide, por 

exemplo, investir na consolidação de um setor e, assim, parte em busca de empresas 

que se adequem ao perfil desejado. Mas a decisão estratégica pode vir também do 

próprio empresário (“sell side”), que decide financiar o crescimento da sua empresa 

por meio do capital de risco e sai em busca do investidor ideal.  

 

Decisões estratégicas de sell side ou buy side dão origem a um investimento de 

private equity com fluxos de informação diferentes. Road shows e Info Memos são 

mais comuns quando a decisão de buscar um investimento de private equity vem do 

empresário. Já no caso de decisões de investimento pelo buy side (investidor), a 

empresa alvo (“target”) apresenta as informações de acordo com as demandas do 

próprio investidor. De qualquer forma, ainda que o fluxo de informações seja 

diferente, é possível identificar determinadas etapas comuns: 

 

 



 

 

16 

Guia de Private Equity 
 

Sob a ótica do sell side (empresário), o investimento de private equity tem início 

quando os sócios decidem que a melhor forma de financiar o seu crescimento é por 

meio do capital de risco. Esta decisão pode ser tomada por objetivos puramente 

financeiros, ou até mesmo puramente estratégicos, como necessidade de 

governança, conhecimento do setor, relacionamento, etc.  

 

Uma vez definidos os objetivos e havendo um consenso entre os sócios da empresa 

acerca do investimento de private equity é hora de preparar o terreno para a busca de 

um investidor. Normalmente esta etapa se inicia com a contratação, pelos sócios da 

empresa, de um assessor financeiro de sua confiança. Esse assessor, conhecido no 

mercado como advisor, deverá atuar diretamente com os sócios, para auxiliá-los na 

condução do processo de investimento.  

 

Uma vez escolhido o advisor, determinadas providências devem ser tomadas antes 

que a busca pelo investidor ideal comece:  

 

 A atualização das informações contábeis da empresa – antes de apresentar as 

demonstrações financeiras ao investidor, os sócios, com a ajuda do advisor, 

devem revisar as práticas contábeis da empresa (target), de modo a confirmar 

se tais práticas são transparentes e se refletem todo o valor da companhia. 

Uma contabilidade sólida, transparente e profissional é uma forte aliada na 

busca de um investimento de private equity;  

 

 Identificação dos pontos fortes e atratividade da empresa – é preciso entender 

exatamente quais são os pontos fortes da empresa – sua geração de caixa, sua 

posição estratégica no mercado, uma tecnologia inovadora, entre outros. 

Além disso, é importante definir a expectativa com o investimento, para que 

os sócios estejam alinhados durante a negociação, e para que o advisor possa 

ajudar na escolha do investidor ideal para a target;  

 

 Identificação dos pontos de atenção da empresa – a negociação do preço da 

empresa envolve não só a expectativa de geração de caixa futuro, mas 

também a análise das contingências que possam tirar valor da empresa. 

Assim, é importante que os sócios conheçam de antemão os pontos que 

possam ser interpretados como contingência pelo investidor, eliminando-as, 

se possível, ou se preparando para discuti-las na negociação;  

  

 Análise da situação tributária da empresa – para negociar é preciso conhecer a 

situação tributária da empresa, as possíveis contingências que possam reduzir 

o valor do negócio (deal), bem como os créditos ou situações tributárias 

positivas que possam acrescentar valor ao deal;  
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 Relacionamento entre os sócios da empresa – o alinhamento entre os sócios da 

target sobre o seu futuro e as expectativas com relação ao investimento é um 

dos fatores mais importantes para o sucesso do investimento de private 

equity. Este é o momento em que os sócios devem analisar a necessidade de 

realizar reestruturações societárias ou operacionais na empresa; 

 

 Avaliação da target – com base nas informações contábeis atualizadas e já 

tendo em mente os pontos fortes e/ou pontos de atenção da target, cabe ao 

advisor iniciar a avaliação preliminar da empresa, que servirá como ponto de 

partida para as discussões entre os sócios e com os possíveis investidores;  

 

Com a casa arrumada e tendo reafirmado a decisão estratégica de se procurar um 

investimento de private equity, os sócios da empresa (target), em conjunto com o 

advisor passarão a fase de prospecção dos investidores.  

 

1º Passo: montagem do Information Memorandum (“Info Memo”). O Info Memo é um 

documento em que são apresentadas as informações gerais da target, os seus pontos 

fortes e atratividade com relação ao mercado; aspectos quantitativos, relacionados à 

expectativas de geração de valor da target, e aspectos qualitativos, com relação ao 

modelo de avaliação da companhia. 

 

O Info Memo elaborado pelo sell side (empresa) apresenta a visão dos sócios com 

relação ao negócio e apresenta as premissas iniciais para negociação do investimento. 

 

As premissas da negociação em linhas gerais são: o destino que será dado aos 

recursos captados; qual parcela da empresa está sendo negociada – minoritária ou 

majoritária; as bases do relacionamento entre sócios e investidor; e o papel dos 

sócios depois do investimento.  

 

2º Passo: com o Info Memo em mãos, o advisor ajudará os sócios da target a definir o 

perfil do investidor ideal. Fundos de investimento em participações – FIPs são os 

investidores tradicionais no mercado, mas outros investidores como bancos de 

investimento ou investidores estratégicos também devem ser considerados no 

processo.Com base nas premissas da negociação, o advisor busca os investidores que 

tenham interesse na empresa e cujo perfil se adeque às expectativas dos sócios.  

 

3º Passo: O processo de apresentação da target é, via de regra, realizado de forma 

discreta e apenas para os investidores que tenham pré-aprovado o nome e o setor da 

empresa. O exercício de atração de investidores é realizado pelo uso das redes de 

relacionamento do advisor e dos sócios com gestoras de fundos de investimento, 

empresas de consultoria, boutiques de M&A, bancos de investimento e por meio de 

um amplo processo de pesquisa de eventuais investidores estratégicos.  
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4º Passo: é normal que os investidores que recebem o Info Memo celebrem com a 

empresa (target) um Non Disclosure Agreement (“NDA”), documento que visa 

proteger as informações da target. O NDA indica penalidades aos investidores que se 

apropriem ou utilizem as informações obtidas de forma inadequada. De qualquer 

forma, o grau de informações oferecido aos investidores pode ser diferenciado, não 

sendo raro que os relatórios distribuídos para cada um possam ter conteúdos 

diferenciados, excluindo-se informações específicas.  

 

5º Passo: é hora do road show - nome dado ao processo de apresentação da target a 

investidores. O road show não se resume à entrega do Info Memo aos possíveis 

investidores. Durante esse período os sócios e o advisor saneiam dúvidas dos 

investidores, apresentam documentos complementares solicitados por eles e 

respondem questionamentos sobre e empresa e o mercado em que ela está inserida. 

 

Atenção! É comum que durante o road show apenas os sócios, o advisor e algumas 

pessoas estratégicas da target tenham conhecimento do processo de investimento. 

Em alguns casos, o próprio investidor prospectado desconhece a existência de outros 

investidores interessados. 

 

6º Passo: Um road show bem sucedido resultará no interesse de pelo menos um 

investidor, que apresentará uma proposta financeira. Essa proposta indica o preço 

que o investidor estaria disposto a pagar pela participação na target.  

 

Nesse momento, é comum que os sócios da target celebrem com o investidor um 

documento em que estão previstos os termos básicos da proposta financeira. Pode 

ser uma letter of intent, ou LOI, um term sheet ou um memoradum of understandings 

ou MoU. Em geral, qualquer um destes terá as seguintes cláusulas: 

 

 Proposta financeira e estrutura do investimento – o documento indica o preço 

que o investidor estaria disposto a pagar, considerando as condições e 

premissas indicadas no Info Memo; e prevê, ainda, como o investimento seria 

realizado – por meio de ações ordinárias ou preferenciais, bônus de 

subscrição, debêntures conversíveis em ações ou outro mecanismo 

estruturado pelo investidor;  

 

 Definição de regras gerais de relacionamento durante o investimento – o 

documento determina as regras de relacionamento entre os sócios da target e 

o investidor, caso o investimento seja realizado. As regras gerais usualmente 

pactuadas em documento são aquelas relativas a direitos restritivos de 

transferência de ações (direito de preferência e tag along) e direitos políticos 

mínimos (indicação de conselheiros e direito de veto em determinadas 

matérias);  
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 Due Diligence – o documento estabelece regras para a realização da auditoria 

legal, contábil, financeira e/ou operacional que seguirá a sua assinatura.  

 

 Exclusividade – a cláusula de exclusividade garante ao investidor o interesse 

dos sócios da empresa em seguir com o investimento com aquele investidor 

específico. Normalmente, as cláusulas de exclusividade são vinculativas tanto 

ao investidor quanto à target e seus sócios.  

 

A LOI, o MoU ou o term sheet fundamentarão todo o processo de investimento. 

Assim, antes de assiná-lo, é recomendável que os sócios já tenham selecionado os 

assessores legais que o auxiliarão nas próximas fases e na revisão dos documentos. 

Celebrado este documento, o investidor passará à análise da empresa:  

 

7º Passo: Auditoria ou due diligence. A auditoria geralmente é feita em quatro 

principais modalidades: (i) financeira; (ii) legal; (iii) contábil-fiscal; e (iv) técnica. Todas 

elas têm, em comum, o objetivo de retratar a realidade da empresa ao investidor 

interessado, de modo que este possa tomar uma decisão bem informada sobre o 

investimento.  

 

8º Passo: Com o avanço dos trabalhos de auditoria, os sócios da target e o investidor 

interessado passarão a negociar os documentos definitivos que vão formalizar o 

investimento, as obrigações e direitos de cada parte durante o período do 

investimento. Os documentos definitivos são: Acordo de Investimento, Acordo de 

Acionistas e atos societários para aporte dos recursos na target.  

 

Como regra geral, o assessor legal do investidor é o responsável pela elaboração da 

minuta inicial dos documentos definitivos que contém toda a estrutura da 

negociação. Os documentos definitivos devem abordar, pelo menos: 

 

 Regras do investimento – o acordo de investimento geralmente regula o 

aporte dos recursos pelo investidor, definindo se os recursos entrarão na 

target como equity, ou seja, como capital social, ou como debt, ou seja, como 

financiamento. 

 

 Declarações e Garantias – o acordo de investimento inclui as declarações de 

cada uma das partes com relação ao investimento, de modo a garantir e 

confirmar que as informações trocadas são verdadeiras;  

 

 Indenização – o acordo também esclarece as regras de indenização ao 

investidor caso um determinado fato originado antes do investimento venha 

causar uma perda de valor pela empresa após a entrada do investidor.  
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 Regras de Governança Corporativa – o acordo de acionistas define as regras de 

governança corporativa a serem adotadas pela target após o investimento. As 

mais comuns são o estabelecimento de um conselho de administração; a 

definição de uma diretoria profissional, em especial com a indicação de um 

diretor financeiro com qualificações específicas; obrigações de elaborar 

orçamentos anuais, planos de negócios periódicos e demonstrações 

financeiras auditadas.  

 

 Direitos políticos do minoritário – geralmente os investidores assumem 

posições minoritárias nas empresas alvo. Assim, no acordo de acionistas são 

definidos os direitos mínimos do investidor, como: direito de veto para 

determinadas matérias, direito de indicação de determinado número de 

membros do conselho de administração, pagamento de dividendos, etc.; 

 

 Proteção do Investimento. Em geral, são regras relativas à transferência de 

ações; (i) regras de lock up, que impedem os sócios da target de venderem as 

suas ações por um tempo determinado; (ii) direito de preferência no caso de 

alienação de participação por qualquer um dos sócios ou pelo investidor; (iii) 

tag along. 

 

9º Passo (fechamento): Com a assinatura dos documentos definitivos da operação e a 

vinculação das partes à realização do investimento (“signing”) e, após a realização das 

condições precedentes, há o efetivo aporte dos recursos e a assinatura dos 

documentos finais, momento denominado “fechamento” ou closing. 
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Vida que segue: o dia a dia 
depois do investimento 
 

 

A rotina de uma empresa investida por um investidor de private equity é um pouco 

diferente da rotina da mesma empresa antes do investimento. A empresa investida 

passa a contar com um novo pacote de regras de governança corporativa e de 

acompanhamento de suas atividades que não existia anteriormente. Os sócios 

passam a ter que prestar contas periódicas ao investidor e deve negociar com ele 

todas as mudanças e decisões estratégicas no plano de negócios da empresa 

investida.  

 

Geralmente, a gestão profissional e os ganhos de governança corporativa vêm 

acompanhados de custos adicionais à empresa investida, especialmente custos 

relacionados à contabilidade e gestão jurídica da empresa investida, bem como 

seguros e demais custos envolvidos na tomada de decisões pelos administradores da 

sociedade investida.  

 

Aqui é interessante destacar que o dia a dia da empresa investida será mais ou menos 

afetado pelo investimento de private equity de acordo com o perfil do investidor 

escolhido. Enquanto há investidores cuja principal característica é o 

acompanhamento estratégico da empresa investida por meio de reuniões de 

conselho periódicas, há investidores considerados mais hands on que acompanham 

as empresas investidas de forma mais ativa, indicado o diretor financeiro ou outro 

diretor estratégico da empresa investida.  

 

Outra novidade na rotina dos sócios da empresa investida é que, a partir do momento 

em que o investimento é concretizado, o investidor passará a concentrar seus 

esforços na preparação da empresa investida para o desinvestimento. Muitas vezes 

essa peculiaridade do investimento de private equity significa uma mudança do foco 

na gestão da empresa investida que precisa ser assimilada pelos seus antigos sócios.  

 

A boa notícia é que estes antigos sócios passam a contar com um novo sócio com 

expertise na gestão profissional, com o foco direcionado em agregar valor da empresa 

investida e que tem todo o interesse em estabelecer um relacionamento saudável e 

um ambiente propício para o crescimento da empresa investida até a data do 

desinvestimento.  
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Fim do investimento: a 
saída do investidor 
 

O capital de risco é destinado a investimentos de médio e longo prazo. Isso significa 

que o investidor de private equity, ao investir em determinada target já tem em 

mente um prazo e um mecanismo para realizar o seu investimento, ou seja, para 

desinvestir.  

 

O prazo exato para desinvestimento varia de acordo com o grau de amadurecimento 

da empresa investida, o setor em que ela está incluída, o perfil do investidor e, no 

caso dos fundos de investimento em participação – FIPs, do seu prazo de duração. Em 

geral, o prazo para realização de um investimento de private equity é de cinco a sete 

anos. 

  

Para maximizar o valor de retorno, é importante que os sócios da empresa investida 

estejam alinhados com o investidor no que tange à estratégia de saída. Em geral, as 

estratégias de saída de um investimento em private equity mais comuns são: 

 

 Oferta pública inicial – é a estratégia de saída mais sofisticada, mas nem todas 

as empresas investidas preencherão os requisitos para uma oferta pública 

inicial, ou IPO na sigla em inglês, de sucesso. A saída por um IPO depende de 

outros aspectos, como o momento da economia e o apetite dos investidores 

do mercado de capitais por empresas semelhantes à empresa investida.  

 

 Venda para investidor estratégico – por meio desta saída, a empresa investida 

é alienada a uma terceira empresa que enxerga na operação um valor 

agregado, quer seja ganho de sinergia entre a empresa compradora e a 

investida quer seja a consolidação de um mercado;  

 

 Venda para outro investidor de private equity – nessa modalidade o primeiro 

investidor de private equity vende a sua participação na empresa para outro 

investidor, que tenha mais recursos disponíveis para investir na target e ajuda-

la no novo estágio de maturação ou que mais experiência em gestão de 

empresas maiores.  

 

 Recompra da participação do investidor – os sócios recompram a parte 

adquirida pelo investidor, a preço de mercado. Esta modalidade é conhecida 

como put option e ocorre apenas quando o investidor chega ao estágio 

máximo de exposição ao risco do investimento. 
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O IMMC 
O Instituto Mineiro de Mercado de Capitais (“IMMC”) é uma entidade sem fins lucrativos em 

atividade desde 2012, que promove o desenvolvimento econômico de Minas Gerais por meio 

do fortalecimento do Mercado de Capitais no Estado. 

Com base em três pilares de atuação: Educação, Assessoria e Networking; o IMMC realiza suas 

atividades com o objetivo de estimular uma maior inserção das empresas mineiras no cenário 

global de Mercado de Capitais, e disseminar a cultura do mercado financeiro e de capitais no 

Estado. 

Em relação ao pilar Educação, o IMMC criou o “Programa de Desenvolvimento em Mercado de 

Capitais”, que realiza a capacitação de executivos e acionistas de empresas mineiras por meio 

de seminários, cursos, treinamentos executivos de alto nível, no Brasil e no exterior, e reuniões 

temáticas com empresários e profissionais atuantes no mercado, proporcionando aos 

executivos participantes do programa um panorama geral das oportunidades e exigências do 

mercado. 

No que se refere à Assessoria, o IMMC articula a execução de projetos de melhorias técnicas e 

operacionais nas empresas do Grupo IMMC através de parcerias com outras instituições e 

players do mercado. O IMMC e seus parceiros visam apresentar à comunidade empresarial 

mineira as melhores práticas de governança corporativa, as modalidades de capitalização mais 

adequadas ao perfil da empresa e outros conhecimentos específicos, conforme demanda de 

cada companhia. 

Por fim, com base na execução do Programa de Desenvolvimento em Mercado de Capitais e 

projetos de Assessoria Direta, o IMMC construiu uma vasta rede de relacionamentos em Minas 

Gerais, proporcionando o fortalecimento do ambiente de negócios no Estado, na medida em 

que promove a troca de experiências entre empresários, o encontro com investidores e o apoio 

dos maiores players do mercado. 

Site: www.immc.org.br 

 

Eduardo Matias Campos (Gerente Executivo) 

eduardocampos@immc.org.br 

 

Paulo Ângelo Carvalho de Souza (Diretor Presidente) 

pauloangelo@immc.org.br 

 

http://www.immc.org.br/
mailto:eduardocampos@immc.org.br
mailto:pauloangelo@immc.org.br
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Parceiros 

 
O CAMPOS, FIALHO, CANABRAVA, BORJA, ANDRADE, SALLES ADVOGADOS é um escritório de 
advocacia fundado em 1996 que assessora clientes brasileiros e estrangeiros em demandas 
complexas, que exijam alto nível de especialização e conhecimento multidisciplinar. Atuamos 
em vários segmentos da economia, em todo o território nacional, com uma equipe composta 
por advogados com experiência profissional no exterior e sólida formação acadêmica, inclusive 
em áreas complementares ao Direito. O atendimento aos clientes é feito principalmente por 
sócios e advogados seniores, comprometidos com estritos padrões de excelência, agilidade, 
eficiência e ética profissional. 
 

Alice Cotta Dourado (Sócia) 

alice.dourado@camposfialho.com.br 

 

Clara Cruz (Advogada Senior) 

clara.cruz@camposfialho.com.br 

 
A INVESTOR CONSULTING PARTNERS é uma Boutique de Investimentos, que atua nas áreas de 
Corporate Finance, M&A (Fusões & Aquisições), Avaliação Imobiliária e Organização Patrimonial. 
Conta com um corpo executivo e técnico altamente qualificado, que contribui para o objetivo 
de fornecer serviços de excelência e soluções inovadoras aos seus clientes: 
 
Corporate Finance: Avaliação de Empresas (Valuation), Estudo de Viabilidade Econômico-
Financeira, Captação de Recursos, Project Finance e as mais diversas modalidades de assessoria 
financeira customizadas de acordo com a demanda de cada cliente. 
 
Avaliação Imobiliária e Organização Patrimonial: Tratam-se de Laudos Técnicos relacionados a 
Avaliações de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais, e Laudos Técnicos relacionados a 
Bens Tangíveis. 
 
M&A – Fusões & Aquisições: Assessoria completa aos acionistas e investidores, que inclui a 
elaboração de Laudos de Valoração (Valuation), Memorando de Informações, Intermediação em 
processos de Fusões e Aquisições, Venda de Participação, Alianças Estratégicas e outras formas 
de investimento. 
 
Rodrigo Coelho de Oliveira (Diretor Geral) 

rodrigo.oliveira@investorcp.com 

 

Frederico Belém (Diretor de Novos Negócios) 

frederico.belem@investorcp.com 

 

mailto:alice.dourado@camposfialho.com.br
mailto:clara.cruz@camposfialho.com.br
mailto:rodrigo.oliveira@investorcp.com
mailto:frederico.belem@investorcp.com

