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Resumo 

O objetivo desse trabalho é investigar o desempenho dos investimentos de PE e VC à 

medida que as organizações ganham reputação e captam fundos maiores.  Esse estudo é o 

primeiro feito no Brasil com base em informações oriundas de PPMs (Private Placement 

Memorandum), que contém dados sobre desempenho de investimentos, data de entrada e de 

saída, e outras características dos fundos e gestoras. Observou-se que o aumento do número 

de investimentos gerenciados simultaneamente por organizações de PE tem efeito negativo 

sobre o desempenho. Interpreta-se que há dificuldade de se encontrar bom capital humano 

em quantidade suficiente para suprir a necessidade de crescimento em PE, e há perda de 

comunicação e coordenação entre a equipe à medida que essa cresce. Em VC, 

diferentemente de PE, um maior número de investimentos gerenciados simultaneamente 

tende a aumentar o desempenho. Uma possível interpretação é que as organizações de VC 

têm níveis de atenção diferentes para investimentos: empreendedores com sucesso em 

atingir e superar metas recebem muita atenção, enquanto que os que não atingem deixam de 

receber atenção. Com isso, o custo de perda de coordenação entre a equipe e perda de 

qualidade das informações é menor, e é inferior ao ganho de compartilhamento de 

informações entre empresas investidas e potencial sinergia do uso da rede de contatos.  

Encontrou-se que o ticket do investimento tem relação negativa com o desempenho do 

fundo, mas não se encontrou relação relevante com o tamanho do fundo. 

 

Palavras-chave: Private Equity, Venture Capital, Determinantes de desempenho, Brasil, 

deseconomia de escala 

 

1. Introdução 

 

A indústria de PE e VC tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos.  Um estudo 

da KPMG e ABVCAP (2014) aponta que o capital comprometido com os fundos de PE e VC 

em 2013 era de R$100 bilhões.  Isso representou um crescimento de R$36,7 bilhões em 

relação a 2011, ou seja, 58%. Instituições como Gávea Investment Funds, Victoria Capital 

Partners, Patria Investimentos, Vinci Capital Partners, BTG, Carlyle, Advent, possuem mais 

de um fundo acima de US$ 1 bilhão dedicado a Brasil/América Latina.   

Existe uma preocupação de que o aumento do tamanho dos fundos leva a um 

decréscimo da rentabilidade (Lerner e Leamon, 2013).   

Metrick e Yasuda (2010) mostram que à medida que as organizações de PE nos Estados 

Unidos ganham reputação, elas passam a levantar fundos maiores.  Entretanto, como essas 

organizações aumentam o ticket médio de investimento, o número de empresas na carteira e o 

tamanho da equipe não aumenta na mesma proporção.  Empresas maiores significam retornos 

menores e mais seguros, por isso a rentabilidade do fundo tende a cair. Os autores 

documentam também um aumento da remuneração fixa por sócio e membro da equipe. O 

poder do carry (taxa de performance) como mecanismo de alinhamento entre gestores do 

fundo (GP – General Partners) e investidores do fundo (LP – Limited Partners) perde 

importância, e isso poderia resultar num menor retorno do fundo também. Como os fundos de 
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VC estão limitados no teto do tamanho da empresa (foco em startup), o efeito escalabilidade é 

menor. Os autores não encontraram evidências de que as organizações de VC aumentam o 

tamanho do fundo à medida que ganham reputação, e nem que há um aumento da 

remuneração fixa por gestor/ profissional de VC.   

Lopez-de-Silanes et al. (2011) investigam o efeito da deseconomia de escala sobre o 

desempenho de uma amostra de investimentos realizados em fundos de PE ao longo do 

mundo (43% na América do Norte, 49% na Europa e 8% no resto do mundo). À medida que 

os fundos crescem, as equipes também crescem, e há um aumento do custo de coordenação e 

comunicação, que pode interferir negativamente no desempenho dos investimentos. Eles 

adotam como métrica de escala a média de investimentos simultâneos realizados pela 

organização de PE ao longo da vida do investimento na empresa. Essa métrica captura 

adequadamente o efeito escala, pois conforme explicado pelos autores, as organizações de PE 

precisam dar atenção significativa e contínua a todas as empresas da carteira, e cada 

investimento, independentemente do tamanho, requer um nível similar de tempo e 

comunicação (Quindlen (2000) apud Lopez-de-Silanez (2011)). 

 O objetivo desse trabalho é investigar como a maior escala dos fundos brasileiros de PE 

e VC afeta o desempenho de seus investimentos nas empresas da carteira. As informações são 

obtidas na base de dados Spectra Insper, construída em parceria pela Spectra, um investidor 

de fundos de PE e VC brasileiro e Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. A fonte dos dados 

são PPMs (Private Placement Memorandum), e as informações são sanitizadas pela Spectra 

antes de serem incluídas no banco de dados, de maneira a proteger a identidade de gestores, 

fundos e empresas. As métricas utilizadas para escala são o número de investimentos 

simultâneos levantados pela firma de PE e VC ao longo da vida do investimento, o tamanho 

do fundo e o ticket médio de investimento. 

Foram encontradas evidências compatíveis com a hipótese de deseconomia de escala 

em PE. À medida que o número de negócios gerenciados simultaneamente pela organização 

de PE aumenta, há uma redução do desempenho do investimento. O aumento do ticket do 

investimento também tem relação negativa com o desempenho, conforme o esperado, mas o 

tamanho do fundo é irrelevante para explicar desempenho.   

Em VC, diferentemente de PE foram encontradas evidências de que o aumento do 

número de negócios gerenciado simultaneamente pela organização aumenta o desempenho, 

não sustentando a hipótese de deseconomia de escala com o crescimento dos fundos para VC. 

O aumento do ticket de investimento diminui o desempenho, o que é esperado para VC, pois à 

medida que as empresas caminham para etapas mais maduras, há uma necessidade maior de 

investimento, e um crescimento potencial menor, refletindo no decréscimo da rentabilidade.     

O trabalho contribui com a literatura acadêmica também por fornecer análises sobre o 

impacto no desempenho de outras variáveis, como período que o investimento é mantido em 

carteira, idade da organização de PE e VC, aquisição de controle ou participação minoritária, 

organizações filiadas a banco ou independentes, origem da organização, desempenho do 

mercado de capitais. Análises com dados provenientes de PPMs são inéditos no Brasil até o 

momento.   

O restante desse trabalho está organizado como segue. Na segunda seção é feita a 

fundamentação teórica com base numa revisão da literatura; na terceira seção são 

estabelecidas as hipóteses do trabalho; na quarta seção é feita uma descrição da base de dados 

e mostradas estatísticas descritivas; na quinta seção é apresentada a metodologia dos testes; a 

sexta seção apresenta e comenta os resultados e por último a sétima seção conclui o trabalho.   
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2. Fundamentação teórica 

 

A maior parte das firmas de PE e VC são organizadas no formato de Limited 

Partnership.  Nesse modelo os gestores da firma de PE e VC (General Partners – GP) captam 

recursos com investidores (Limited Partners – LP), constituindo um fundo. Os GPs são 

responsáveis por encontrar boas oportunidades de investimento para o fundo, monitorar e 

criar valor nas posições investidas nas empresas da carteira, e depois de alguns anos fazer a 

venda e liquidação dessas posições, devolvendo os recebimentos para os LPs.   

Os GPs recebem uma remuneração fixa, correspondente na maior parte dos casos a 2% 

a.a. do capital comprometido. Se forem bem sucedidos na venda das posições, recebem 

remuneração variável, denominada de carry, que geralmente corresponde a 20% do lucro que 

exceder um hurdle rate estipulado no contrato de parceria.  A remuneração fixa deveria servir 

basicamente para pagar as despesas do fundo, e a remuneração variável à possibilidade dos 

GPs terem um grande ganho financeiro. Por isso, o carry é o principal mecanismo de 

alinhamento entre gestores e investidores.   

Os gestores do fundo também têm um interesse grande que o fundo seja bem sucedido 

para gerar um bom histórico e adquirir reputação, e com isso conseguir captar novos fundos.  

Os fundos têm vida finita, normalmente de 10 anos, e para sobreviver, as organizações de PE 

e VC precisam levantar um novo fundo a cada 3 a 5 anos. O mercado interpreta o sucesso de 

um fundo como habilidade do gestor, e não como sorte, e por isso, à medida que as 

organizações de PE e VC adquirem sucesso, aumenta a demanda por seus novos fundos. 

Metrick e Yasuda (2010) investigam como as organizações reagem ao aumento da 

reputação. Analisam dados de 238 fundos levantados entre 1993 e 2006 a partir da informação 

de um grande investidor em fundos de PE e VC. Observaram que à medida que uma 

organização de PE cria reputação, aumenta o tamanho dos novos fundos, e isso reflete numa 

maior remuneração por gestor, e menor receita por dólar investido do fundo. Não encontraram 

evidências de que as organizações de VC aumentam o tamanho do fundo à medida que 

ganham reputação, sugerindo que o negócio de PE é mais escalável do que o de VC.    

Os autores argumentam que, uma vez que um gestor de PE é bem sucedido em investir 

em empresas de US$ 100 milhões, pode aplicar essa mesma habilidade para gerenciar 

empresas de US$ 1 bilhão, sem eliminar totalmente o excesso de desempenho.  Isso permite 

aos fundos de PE aumentar o tamanho do fundo, e o tamanho de capital sob gestão de cada 

sócio ou profissional, mantendo o número de empresas por sócio ou profissional 

razoavelmente constante. Os fundos de VC, por outro lado tem como objetivo investir em 

empresas pequenas, com avaliações tipicamente por volta de US$ 10 milhões, mantê-las na 

carteira até que atinjam um tamanho de US$ 150- 200 milhões, e então vender a posição. A 

habilidade do VC é crítica para auxiliar o desenvolvimento de empresas nascentes, e não é 

aplicável a empresas maduras que são muito maiores. Por isso, firmas de VC bem sucedidas 

estão limitadas a investir em empresas menores, não sendo possível aumentar o tamanho do 

fundo sem aumentar o tamanho da equipe na mesma proporção. Por isso o negócio de VC é 

menos escalável.   

À medida que um fundo de PE aumenta espera-se, portanto, que tenha sua rentabilidade 

diminuída, pois migra para empresas maiores, com menor possibilidade de crescimento e o 

carry perde força como mecanismo de alinhamento. 

Lopez-de-Silanes et al. (2011) investigam o efeito escala no desempenho de 

investimentos de fundos de PE. Utilizam para isso uma base de 7.500 investimentos 

realizados ao longo de 40 anos no mundo inteiro. A base de informação são PPMs (Private 

Placement Memorandum), documentos utilizados pelas organizações para levantar novos 

fundos junto a potenciais investidores institucionais. A indústria de PE sofreu uma 

concentração, e algumas firmas de PE possuem centenas de profissionais com diversos 
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backgrounds, realizando simultaneamente vários investimentos ao redor do mundo (Lopez-

de-Silanes et al. (2011) apud Cornelius et al. (2007)). Os autores levantam então a questão se 

as grandes organizações de PE continuarão a ser capazes de gerar retornos suficientemente 

altos. 

A hipótese principal testada por Lopez-de-Silanes et al. (2011) advém da ideia de 

Holmstrom e Roberts (1998) e Garicano (2010), segundo a qual à medida que uma gestora de 

fundos de PE e VC cresce, o aumento na dificuldade de transmissão de conhecimento 

(comunicação) supera o beneficio do aumento da quantidade bruta de conhecimento.  

Para testar essa hipótese, os autores assumem que cada investimento necessita de um 

mesmo volume de atenção por parte dos gestores. Sendo assim é possível medir a escala de 

uma gestora de PE pelo número de investimentos simultâneos em qualquer momento no 

tempo, possibilitando então a análise da influência da escala das firmas no sucesso dos 

investimentos de PE. Os resultados encontrados pelos autores mostram que existe uma 

deseconomia de escala substancial na indústria de PE, ou seja, quanto maior o número de 

investimentos simultâneos de uma firma de PEVC, menores serão os retornos, em média.   

Lopez-de-Silanes et al. (2011) utilizaram como medida de desempenho a taxa interna de 

retorno e o PME (Public Market Equivalent, que mede a razão entre o rendimento em valor 

monetário gerado no investimento de PE e um feito no mesmo período num índice de 

mercado). Controlaram por retorno de mercado, tamanho do investimento (ticket), 

volatilidade da carteira, média do período que a firma mantém o investimento na carteira, 

idade da firma de PE, e efeitos fixos de tempo, país e indústria. Encontram uma relação 

negativa entre desempenho e as variáveis tamanho do investimento, duração do investimento, 

duração média da carteira da firma, idade da firma.  Observam uma relação positiva entre 

desempenho e volatilidade da carteira.   

São poucos os trabalhos na literatura que investigam fatores que explicam o 

desempenho de investimentos de PE e VC nas empresas. A principal dificuldade de se realizar 

trabalhos dessa natureza é a pouca disponibilidade de dados sobre o desempenho de 

investimentos realizados em empresas privadas. Como os investimentos geralmente são em 

empresas fechadas, os fundos não são obrigados a divulgar dados sobre eles. Vários estudos, 

na falta de dados sobre desempenho, utilizam a forma de saída do fundo como proxy de 

sucesso.   

Sorensen (2007) encontra evidências de que firmas com investidores mais experientes 

tem maior probabilidade de abrir o capital via um IPO, sendo essa a medida de sucesso.  

Encontra evidências de que isso decorre tanto da habilidade de VCs mais experientes em 

investir em melhores companhias, quanto da habilidade dos gestores em influenciarem os 

empreendedores a criar maior valor, pois gestores mais experientes tem um maior número de 

conexões, e geram um maior número de contatos com potenciais fornecedores, clientes e 

executivos, além de sinalizarem ao mercado qualidades não observáveis sobre a empresa, 

aumentando seu valor de mercado.   

Zarutskie (2010) utiliza como proxy de sucesso a proporção de investimentos que 

tiveram saída através de IPO, venda para estratégico (para outra empresa via fusão e 

aquisição) ou venda secundária (para outro fundo). Investigam como o capital humano afeta o 

desempenho dos investimentos realizados por primeiros fundos de VC. Encontram evidências 

de que medidas específicas de tarefa (task-specific) e de indústria (industry-specific) explicam 

um maior sucesso, enquanto medidas relacionadas à formação geral não. Task-specific são 

medidas como a fração de gestores com experiência passada como VC ou como executivos de 

startups. Industry specific são medidas como a fração do time com experiência de trabalho em 

consultorias estratégicas e gerenciais, finanças não empreendedoras, como cientistas e 

engenheiros. Medem capital humano geral como a educação dos gestores em áreas como 

negócios, direito, ciência e engenharia. 
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Siqueira et al. (2011) investigam o desempenho de PE e VC no Brasil no período entre 

1999 e 2007. Os dados vêm do Primeiro Censo Brasileiro de Private Equity e Venture Capital 

e Guia GVcepe-Endeavor (GVcepe-Endeavor, 2007). Utilizam como medida de sucesso o 

número de saídas realizadas por abertura de capital (IPO), venda estratégica (venda para outra 

empresa) ou venda secundária (outro fundo de PE ou VC). Encontram evidências de que o 

desempenho tem relação positiva com o tamanho do fundo, foco em empresas em estágios 

mais maduros (PE), experiência e origem da equipe gestora e co-investimento.  Também 

investigam a relação com o nível de controle dos gestores sobre a empresa investida, 

intensidade do contato e participação em conselhos de administração. O resultado mais 

interessante é a relação positiva existente entre desempenho e o tamanho do veículo de 

investimento. Conforme o número de investimentos de um fundo cresce, o número de 

sucessos tende a crescer, porém de forma declinante. Os autores levantaram duas hipóteses 

que poderiam explicar esse fenômeno: (1) limitação na capacidade de monitoramento, que 

quando compartilhada com um número grande de investimentos perde a sua eficiência, e (2) 

adição de valor, pois um maior número de investimentos permite maior diversificação de 

risco, fazendo com que os gestores realizem investimentos mais arriscados, porém com maior 

upside. 

 

3. Hipóteses Testadas 

 

Com o crescimento de recursos direcionados para a indústria de PE e VC no Brasil, e o 

ganho de reputação de algumas organizações, observa-se o aumento do tamanho dos fundos 

de várias firmas. Algumas delas reagem a esse tamanho contratando vários novos 

profissionais e consequentemente aumentando o tamanho de equipe. Outras aumentam a 

equipe numa razão bem menor, movendo-se para investimentos de maior tamanho, ou ticket. 

O aumento do tamanho do fundo também leva a um maior valor de remuneração fixa, 

que pode reduzir o efeito de alinhamento do carry. 

Com isso são levantadas três hipóteses: 

(1)  O desempenho dos investimentos de PE e VC realizados no Brasil 

tem uma relação negativa com a quantidade de investimentos gerenciada 

simultaneamente pela organização de PE e VC ao longo da vida do investimento. 

(2) O desempenho dos investimentos realizados por fundos de PE e 

VC no Brasil tem uma relação negativa com o tamanho do ticket de investimento. 

(3) O desempenho dos investimentos realizados por fundos de PE e 

VC no Brasil tem uma relação negativa com o tamanho do fundo. 

 

4. Base de dados e análise descritiva 

 

Este trabalho utiliza a base de dados Spectra Insper, construída através duma parceria 

entre a Spectra Investments, uma gestora de recursos focada em investimentos em fundos de 

PE e VC, e o Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, uma escola de economia e negócios.   

A principal fonte de informação são PPMs (Private Placement Memorandum) coletados 

pela Spectra. PPMs são utilizados para o levantamento de novos fundos, e contém 

informações de desempenho e características de todos os investimentos realizados pela 

gestora anteriormente.  

A base na época da coleta continha informações sobre 1243 investimentos em empresas 

brasileiras realizadas por fundos de PE e VC ligados a organizações brasileiras e estrangeiras.  

Esse número é reduzido para 311, quando se filtram investimentos realizados a partir de 1994, 

que tenham informação sobre data de entrada, tenham sido totalmente liquidados e tenham 

alguma informação sobre desempenho: múltiplo de dinheiro (MoM – Multiple of Money, 
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correspondente ao valor recebido por cada unidade monetária investida), ou baixa contábil 

(write-off). 

A Figura 1 mostra o ticket médio dos investimentos em BRL por ano em que o fundo 

investiu na empresa da carteira. Percebem-se concentrações de tickets acima de BRL 65 

milhões durante o período de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso (1995 e 

1997), durante o aquecimento de mercado de capitais (2005 a 2008) e durante os anos em que 

os fundos levantaram muitos recursos (2010 a 2012). Na Figura 2 observa-se um número 

grande de investimentos realizado nos anos correspondentes à bolha da internet (2000 e 2001 

antes do furo) e aquecimento do mercado de capitais (2004, 2006, 2007 e 2008 antes da crise 

global). Como a amostra analisada só contempla investimentos que já foram liquidados, os 

anos mais recentes, a partir de 2009, são penalizados em número de observações, pois embora 

tenham tido bastantes negócios, a maior parte ainda está em carteira. 

 

 
Figura 1.  Valor médio dos investimentos (ticket médio) em BRL por ano de entrada na 

empresa da carteira 

 

 
Figura 2.  Quantidade de investimentos realizados por PE e VC por ano 
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Variável resposta: desempenho 

 

A métrica utilizada para medir desempenho, obtida nos PPMs, foi múltiplo de dinheiro 

(MoM), e a maior parte das informações está em dólares americanos.   

O objetivo desse trabalho é investigar quais variáveis explicam desempenho, 

especialmente escala. Como medidas de desempenho em moedas estrangeiras estão sujeitas à 

variação cambial do país local, variável não controlada pelo gestor, optou-se por transformar 

todas as métricas reportadas em dólares americanos (USD) para a moeda local brasileira 

(BRL). O MoM em USD foi transformado em MoM em BRL através da seguinte 

transformação: 

              
         

           
                                 (1) 

 

Onde Ptaxsaída é a taxa de câmbio BRL/USD na data de saída do investimento, e 

Ptaxentrada na data de entrada do investimento. A Ptax é a taxa de venda oficial divulgada 

diariamente pelo Banco Central do Brasil.  

O procedimento (1) ignora fluxos de caixa intermediários, assumindo que todas as 

saídas de caixa são desembolsadas na data de entrada no investimento, e todas as entradas de 

caixa são recebidas no momento de saída ou venda do investimento. Como os dividendos são 

menos relevantes na maior parte dos investimentos feitos em empresas brasileiras, acredita-se 

que essa simplificação não tenha trazido grandes distorções. 

Em todos os casos em que houve baixa contábil (write-offs) e que não havia declaração 

de MoM, considerou-se perda total, ou seja, valor zero. Observa-se que 19% dos 

investimentos resultaram em perda total (ou próximo de perda total). Esse número é maior do 

que os 10% encontrados em Lopez-de-Silanes et al. (2011), mas a amostra desses autores só 

contém informações de fundos de PE, e a nossa é composta por PE e VC. 

A Figura 3 ilustra a distribuição dos investimentos de acordo com o MoM em BRL 

Observa-se uma concentração de MoM igual a 0, e que a distribuição tem forte assimetria 

positiva, ou seja, com concentração nos menores valores, mesmo quando não se consideram 

os valores de MOM iguais a  0. Este tipo de distribuição com forte assimetria positiva sugere 

que modelos lineares generalizados podem ser mais adequados, uma vez que permitem uso de 

distribuições diferentes da normal. 

 

 
Figura 3.  Histograma e análise descritiva de MoM BRL 
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Variáveis de interesse 

 

Foram adotadas três métricas não excludentes para medir o efeito escala: investimentos 

simultâneos ao longo do período que o fundo mantém a participação na empresa, tamanho do 

fundo e tamanho do investimento. Ao captar mais recursos, o gestor pode aumentar o 

tamanho da equipe e o número de empresas tocadas simultaneamente pelo fundo. Por outro 

lado, o gestor pode migrar para empresas maiores, aumentando o ticket de investimento e, 

consequentemente, passando para empresas menos arriscadas e com menor expectativa de 

MoM. Quando o gestor aumenta o tamanho do fundo sem a contrapartida do aumento da 

equipe, também aumenta a remuneração fixa por gestor ou profissional, e isso diminui o 

alinhamento entre o gestor e o investidor. Portanto, espera-se que o desempenho no 

investimento tenha uma relação negativa com as três variáveis. 

 

SIMULT = Número de investimentos simultâneos ao longo do período investido. A 

variável investimentos simultâneos foi proposta por Lopes-de-Silanes et al. (2011).  À medida 

que as gestoras captam mais recursos, têm que aumentar a equipe para gerenciá-los, e isso 

causa uma deseconomia de escala, que deveria impactar negativamente o desempenho. Para 

estimar o número médio de investimentos simultâneos foram utilizados os dados da amostra 

completa, incluindo os investimentos realizados antes de 1994 e os que não tiveram saída. A 

cada ano mediu-se o número de investimentos que a gestora mantinha na carteira, podendo 

esses investimentos ser provenientes de diversos fundos. Com isso foi possível obter a média 

anual de investimentos simultâneos ao longo dos anos em que a gestora manteve a empresa da 

carteira. Em vários casos em que houve baixa contábil não é conhecida a data de saída. 

Nesses casos adotou-se que a empresa manteve na carteira esse investimento por um período 

de 2 anos. O raciocínio é que em 2 anos o fundo de PE/VC entendeu o potencial do 

investimento, e prefere reconhecer as perdas mais cedo, deixando de dar atenção aos fracassos 

para focar atenção nos investimentos mais promissores. 

 

TAMANHO = tamanho do fundo. A variável tamanho foi estimada através do capital 

comprometido do fundo declarado no PPM. Segundo Metrick e Yassuda (2010), à medida que 

as organizações aumentam o tamanho do fundo e o capital sobre gestão, a taxa de 

administração por gestor também aumenta, diminuindo o poder do carry com mecanismo de 

alinhamento de interesses entre GPs e LPs. Espera-se, portanto uma relação negativa entre 

tamanho do fundo e desempenho. 

 

TICKET = Ticket ou valor em reais investido. espera-se efeito negativo desta 

variável sobre o retorno dos investimentos, dado que empresas maiores tendem a crescer de 

maneira mais lenta. Porém, espera-se que quanto maior o tamanho da empresa, menor a 

probabilidade de write-off.   

 

Variáveis de controle 

 

Foram adotadas as seguintes variáveis de controle com base na literatura: 

 

PERÍODO: Período em anos que o investimento permaneceu em carteira, sendo este 

calculado como a diferença entre a data de saída e a data de entrada, dividida por 365 dias. 

Espera-se efeito positivo dessa variável sobre o MoM, pois quanto maior o tempo que o fundo 

permanece na empresa, mais oportunidade de geração de valor há (Cao 2011).   
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PERIODO2 = QUADRADO DO PERÍODO DE INVESTIMENTO: espera-se que o 

múltiplo cresça com uma taxa marginal decrescente com o tempo, pois a capacidade do gestor 

de PE/VC agregar valor à empresa da carteira cai à medida que o tempo passa. 

 

MOMIBOV = MoM  em BRL do Índice Bovespa. Controla o aquecimento da 

economia brasileira ao longo do período de investimento. Espera-se sinal positivo desta 

variável. 

 

IDADE = Idade do gestor. Tempo em anos entre a fundação da firma de PEVC e a 

data do investimento, consiste numa proxy para reputação da gestora. Espera-se que uma 

maior experiência traga maior habilidade para os gestores selecionarem, monitorarem e 

conseguirem melhores saídas para os investimentos, aumentando o desempenho. 

 

VC = Venture Capital. Variável dummy que assume valor 1 se o investimento é de VC 

(early stage), e 0 caso contrário. Controla o estágio do ciclo de vida da empresa investida.  

Espera-se encontrar uma relação negativa entre essa variável e o retorno, pois o ecossistema 

de capital empreendedor para estágios mais iniciais teve um maior desenvolvimento apenas a 

partir de 2010, e esse período não foi capturado na amostra.  A maior parte dos write-offs 

também é de investimentos de VC. 

 

CONTROLE = Controle acionário. Variável dummy que assume valor 1 se o fundo 

tem o controle do investimento e zero caso contrário.   

 

BRASIL = gestora de nacionalidade brasileira.  Variável dummy que assume valor 1 

se a gestora tem nacionalidade brasileira e zero caso contrário. 

 

BANCO = fundo filiado a banco. Variável dummy que assume valor 1 se a gestora é 

filiada a banco e zero caso contrário.  Espera-se uma relação negativa dessa variável com o 

desempenho, pois a remuneração desses fundos não permite o mesmo nível de alinhamento 

entre GP e LP que dos fundos independentes. 

 

A Tabela 1 contém as estatísticas descritivas das variáveis numéricas, sendo o painel A 

referente à amostra total, o painel B referente apenas a investimentos de PE (estágios mais 

maduros) e o painel C referente a fundos de VC (estágios mais iniciais).   

Na Tabela 1 percebe-se que os investimentos tiveram em média um MoM igual a 2,66. 

Percebe-se também que existe uma diferença muito grande entre PE e VC em relação a todas 

as variáveis analisadas, compondo dois grupos bem distintos. O desempenho dos 

investimentos de PE foram superiores aos de VC (MoM de 2,96 para PE e 2,09 para VC). PE 

mantém um menor número de investimentos simultâneos em carteira (10) do que VC (13,1); 

os fundos de PE são significativamente maiores (US$504 MM) do que os de VC (US$107 

MM); o fundo de VC mantém os investimentos na carteira por mais tempo do que PE 

(duração de 5,6 anos para VC e 4,1 para PE); os investimentos de VC são significativamente 

menores (BRL 3,6 MM para VC e BRL 84,1 para PE) e as organizações de VC eram mais 

antigas na data do investimento (9,2 anos para VC e 6,6 anos para PE). 
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Tabela 1. Estatísticas descritivas das variáveis numéricas, segregadas em amostra total, PE e 

VC  

 
 

Painel A:  Amostra total

MoM 

(BRL)

Simul. 

(média 

obs)

 Tam. 

Fundo 

(USD 

MM) 

 Tam. 

(BRL MM) 

Perído 

(anos)

Ticket 

(BRL 

MM)
MoM 

IBOV BRL

idade 

(anos)

média 2.66         11.1       396.3      120.1        4.5            56.3         2.2           7.5           

desv.pad. 3.76         6.8         391.0      215.0        2.9            101.2      1.6           5.9           

mínimo -           1.0         3.0           2.0            0.1            0.1           -           -           

perc. 25% 0.41         5.6         50.1         14.0          2.1            2.6           1.0           4.0           

perc. 50% 1.80         10.0       264.0      22.0          4.1            14.4         1.6           5.0           

perc.75% 3.17         13.5       592.0      100.8        6.3            59.5         3.0           10.3         

máximo 38.61      28.7       1,650.0   850.0        12.8          703.6      8.8           26.0         

n. obs 311          311 173 63 252 304 239 304

Painel B:  Private Equity

MoM 

(BRL)

Simul. 

(média 

obs)

 Tam. 

Fundo 

(USD 

MM) 

 Tam. 

(BRL MM) 

Perído 

(anos)

Ticket 

(BRL 

MM)
MoM 

IBOV BRL

idade 

(anos)

média 2.96         10.0       504.1      297.0        4.1            84.1         2.0           6.6           

desv.pad. 3.74         7.5         382.4      291.0        3.0            115.7      1.7           4.8           

mínimo -           1.0         7.0           11.0          0.1            0.5           -           -           

perc. 25% 1.29         4.9         215.0      30.0          1.9            14.2         1.0           3.0           

perc. 50% 2.01         7.9         375.0      150.8        3.3            43.5         1.3           5.0           

perc.75% 3.51         12.5       700.0      600.0        5.6            92.4         2.2           10.0         

máximo 38.61      28.7       1,650.0   850.0        12.8          703.6      8.8           22.0         

n. obs 204          204 126 22 184 199 178 198

Painel C:  Venture Capital

MoM 

(BRL)

Simul. 

(média 

obs)

 Tam. 

Fundo 

(USD 

MM) 

 Tam. 

(BRL MM) 

Perído 

(anos)

Ticket 

(BRL 

MM)
MoM 

IBOV BRL

idade 

(anos)

média 2.09         13.1       107.2      25.2          5.6            3.6           2.7           9.2           

desv.pad. 3.75         4.6         238.6      28.2          2.3            7.3           1.3           7.3           

mínimo -           1.2         3.0           2.0            0.9            0.1           0.8           1.0           

perc. 25% -           11.0       4.4           11.0          3.7            0.8           1.6           4.0           

perc. 50% 0.67         12.8       4.4           22.0          6.0            1.7           2.7           6.0           

perc.75% 2.70         14.4       12.1         30.0          7.1            3.2           3.7           18.0         

máximo 24.40      21.3       799.7      150.0        11.1          49.1         6.2           26.0         

n. obs 107          107 47 41 68 105 61 106

PE-VC 0.87         (3.08)     396.94    271.78     (1.43)        80.50      (0.73)       (2.62)       

(t-stat) 1.96         (4.49)     8.15         4.37          (4.03)        9.78         (3.41)       (3.34)       

(**) (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***)
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A Tabela 2 contém uma descrição das variáveis binárias, segregadas em amostra 

completa, PE e VC. A Tabela 3 contém uma descrição da amostra segregada em duas sub 

amostras: investimentos que tiveram perda total e investimentos que tiveram algum retorno, 

ou seja, MoM maior que zero. 

Na Tabela 2 percebe-se que 19% da amostra teve perda total, e que esse percentual é 

maior para os fundos de VC. A maior parte dos investimentos é de organizações brasileiras 

(63,3%), de aquisições minoritárias (71,2% contra 28,8% de controle), e fundos 

independentes (84,2% contra 15,8% filiado a bancos). Não há investimento de fundos filiados 

a bancos em VC. 

Na Tabela 3 observa-se que os investimentos que tiveram perda total são 

significativamente menores do que os que não tiveram perda total, e proveniente de fundos 

significativamente menores também. 

 

Tabela 2.  Análise descritiva das variáveis dummy  

 
 

Tabela 3.  Análise descritiva das variáveis, segregadas em perda total (MoM=0) e algum 

retorno na saída (MoM>0) 

 
 

A Tabela 4 contém a correlação entre as variáveis. Observa-se que as maiores 

correlações são entre tamanho do fundo e ticket de investimento (0,58) e entre investimentos 

simultâneos e fundos filiados a bancos (0,57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total

PE (0) 184 20 204 101 103 204 101 67 168 155 49 204

59,2% 6,4% 65,6% 32,5% 33,1% 65,6% 37,8% 25,1% 62,9% 49,8% 15,8% 65,6%

VC (1) 68 39 107 13 94 107 89 10 99 107 0 107

21,9% 12,5% 34,4% 4,2% 30,2% 34,4% 33,3% 3,7% 37,1% 34,4% 0,0% 34,4%

Total 252 59 311 114 197 311 190 77 267 262 49 311

81,0% 19,0% 100,0% 36,7% 63,3% 100,0% 71,2% 28,8% 100,0% 84,2% 15,8% 100,0%

Brasil Controle BancoPerda Total

MOM simult tamanho periodo ticket MoMIBOV idade

PT=0 PT=1 PT=0 PT=1 PT=0 PT=1 PT=0 PT=1 PT=0 PT=1 PT=0 PT=1 PT=0 PT=1

n 252 59 252 59 146 27 252 N.A. 247 57 239 N.A. 246 58

Média 3.3      - 11.1    10.7    426.8      231.1     4.5         N.A. 64.1    22.6    2.2      N.A. 7.4      8.1      

Mediana 2.1      - 9.7      11.0    280.0      7.0          4.1         N.A. 23.7    2.6      1.6      N.A. 5.0      5.0      

Desv.pad. 3.9      - 7.1      5.2      389.3      363.9     2.9         N.A. 108.1 51.3    1.6      N.A. 5.7      6.6      

Mínimo -      - 1.0      1.0      3.0          3.0          0.1         N.A. 0.1      0.1      -      N.A. -      1.0      

Máximo 38.6    - 28.7    21.3    1,650.0  1,134.5 12.8       N.A. 703.6 241.2 8.8      N.A. 26.0    23.0    

dif. 0.39    195.77   41.49 (0.66)  

(PT=0 -PT=1) 0.48    2.54        4.29    (0.70)  

*** ***
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Tabela 4.  Correlação entre variáveis dependentes, de interesse e controle 

 
 

 

5. Metodologia de análise 

 

A amostra possui grande concentração de observações com perda total, ou seja, MoM 

igual a zero. E mesmo excluindo estes valores, a distribuição de MoM tem forte assimetria 

positiva, como mostrado na Figura 3, indicando que um modelo com distribuição normal pode 

não ser o mais adequado aos dados. Deste modo, optou-se por trabalhar com dois modelos: 

um modelo Logit (Cramer ,2003) para avaliar o impacto das variáveis de interesse e de 

controle na ocorrência de perda total (Mom = 0); e um modelo linear generalizado (Nelder, 

1972) com distribuição Exponencial para analisar a influência das variáveis de interesse no 

MoM para aqueles investimentos que não tiveram perda total (MoM > 0). Os modelos 

lineares generalizados são uma generalização da regressão de mínimos quadrados ordinários e 

a escolha da distribuição Exponencial deve-se ao fato do MoM ser mais aderente a esta 

distribuição por apresentar assimetria positiva. 

A equação 2 representa o modelo econométrico Logit apropriado para medir o impacto 

das variáveis na probabilidade de MoM = 0, ou seja, perda total.  

 

   [
  

    
]                          ,  (2) 

 

onde           ,     {
           

                
  e i = 1, …, n. 

 

A equação 3 representa o modelo de regressão generalizado com distribuição 

Exponencial e variável resposta sendo MoM > 0. 

 

                                                             (3) 

 

Após o ajuste de cada um dos modelos foi realizada uma cuidadosa análise de resíduos, 

em especial para verificação da suposição de homocedasticidade dos erros, que se não fosse 

válida os erros padrões seriam robustos via método de White. 

 

6. Resultados 
 

A Tabela 5 contém o resultado da regressão logit para explicar a perda total. Observe 

que quanto maior o ticket de investimento, menor a probabilidade de perda total. De maneira 

análoga, investimentos em estágios mais iniciais (medidos pela variável VC) também têm 

uma maior probabilidade de ter perda total. Esse resultado é análogo a Siqueira et al. (2011).  

MOM VC IDADE TAMANHO TICKET SIMULT PERIODO MOMIBOV BRASIL CONTROLE BANCO

MOM 1.00         

VC 0.02         1.00         

IDADE (0.07)       0.50         1.00         

TAMANHO (0.13)       (0.37)       (0.27)       1.00            

TICKET (0.08)       (0.39)       (0.12)       0.58            1.00         

SIMULT (0.09)       0.37         0.23         0.17            (0.01)       1.00         

PERIODO 0.24         0.23         (0.10)       (0.16)          (0.08)       0.06         1.00           

MOMIBOV 0.29         0.27         (0.05)       (0.26)          (0.16)       0.02         0.74           1.00           

BRASIL 0.13         0.23         0.22         (0.13)          (0.15)       0.52         0.14           0.07           1.00         

CONTROLE 0.13         (0.14)       (0.13)       0.03            0.10         (0.40)       0.08           0.11           (0.33)       1.00            

BANCO (0.12)       (0.25)       (0.25)       0.27            0.11         0.57         (0.17)          (0.21)          0.32         (0.32)          1.00         
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Contrariamente ao esperado, quanto maior o número de investimentos gerenciados 

simultaneamente pela gestora, menor é a probabilidade de se ter perda total. 

 

 

Tabela 5.  Resultado das regressões logísticas para explicar a probabilidade de um 

investimento apresentar perda total (MoM = 0) 

Variável Dependente: Perda total = 1 (MoM = 0)   

Modelo: logit (Newton-Raphson) Mod 1   Mod 2   Mod 3   

C -0,4217   -0,8085   -0,7943   

  (1,4656)   (0,7148)   (0,5190)   

SIMULT -0,0223   -0,0498   -0,0644 * 

  (0,0581)   (0,0472)   (0,0329)   

LOG(TAMANHO) -0,2415           

  (0,2671)           

LOG(TICKET) -0,1287   -0,2954 ** -0,2700 ** 

  (0,2453)   (0,1580)   (0,1227)   

IDADE -0,0328   -0,0042       

  (0,0471)   (0,0325)       

BRASIL 0,2575   -0,2150       

  (0,6678)   (0,4756)       

CONTROLE 0,9061   0,2136       

  (0,6705)   (0,4824)       

VC 0,8371   1,1956 ** 1,1809 ** 

  (0,8748)   (0,5794)   (0,4936)   

n. obs 146   255   298   

Log likehood -60,85   -108,87   -124,91   

LR statistic 15,42 *** 31,81 *** 38,16 *** 
Nota. Regressão logit, com variável dependente sendo uma dummy que assume valor 1 se perda total igual a 1 

ou zero caso contrário. SIMULT é o número médio de investimentos simultâneos na carteira ao longo do período 

investido no investimento i, LOG(TAMANHO) é o ln do tamanho do fundo, LOG (TICKET) é o ln do ticket ou 

valor investido na empresa, IDADE corresponde a idade em anos na gestora na data do investimento, BRASIL é 

uma dummy que assume valor 1 se a gestora é brasileira e zero caso contrário, CONTROLE é uma dummy que 

assume valor 1 se o fundo detém a posição controladora no investimento, VC é uma variável dummy que assume 

valor 1 se o investimento é em early stage e zero caso contrário. São divulgados os coeficientes e o erro padrão 

entre parênteses, e *, ** e *** corresponde à significância 10%, 5% e 1% respectivamente. 

 

Como PE e VC são muito diferentes em relação a todas as variáveis da análise (vide 

Tabela 2), foram feitas análises separadas para os dois grupos para as observações que não 

tiveram perda total, ou seja, que apresentam MoM > 0. A Tabela 6 contém o resultado das 

regressões generalizadas para as variáveis respostas MoM (distribuição exponencial) para PE 

e VC. 

Observa-se na tabela 6 que a variável SIMULT tem coeficiente negativo e significativo 

no Modelo 4 para PE. Pode-se interpretar, portanto, que à medida que as organizações de PE 

crescem e gerenciam simultaneamente diversos investimentos, tem queda de desempenho, 

pois a capacidade de monitoramento é limitada.  Há evidência, portanto de que há no Brasil o 

problema de deseconomia de escala evidenciado em Lopes-de-Silanes et al. (2010). Esse 

problema pode ser acentuado pela escassez de recurso especializado no Brasil, aonde a 

indústria é mais recente.  
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Quando se analisam investimentos de VC esse efeito é inverso. Observa-se relação 

positiva e significativa entre SIMULT e desempenho nos Modelos 1 e 2. Isso explica porque 

uma maior quantidade de investimentos simultâneos diminui a probabilidade de perda total, 

dado que a maior parte dos investimentos que teve perda total é de VC. Em VC, 

diferentemente de PE, a gestora dá muita atenção para os investimentos que estão sendo bem 

sucedidos, e diminui o nível de atenção aos que estão tendo dificuldades em atingir as metas e 

sinalizando que serão fracassos. Como os investimentos não têm o mesmo nível de atenção, 

parece que o benefício de se manter mais investimentos em carteira supera o potencial custo 

do aumento da dificuldade de transmissão de conhecimento. É comum, também, o co-

investimento, compartilhando-se informação com outros fundos.  Provavelmente as 

organizações que tem mais investimentos possuem uma maior curva de aprendizado também, 

aumentando a chance de sucesso dos investimentos mais promissores.  O número de 

investimentos gerenciados simultaneamente pelas gestoras de VC é superior do que os da de 

PE. 

Não se encontrou relação do tamanho do fundo com o desempenho, tanto para PE 

quanto para VC. Esse resultado é contrário ao esperado, e não suporta a hipótese de que o 

aumento da remuneração fixa tenha diminuído o incentivo para se perseguir um desempenho 

alto no Brasil. 

Observa-se que o ticket ou valor do investimento tem um efeito negativo (embora perto 

de zero) para o MoM dos investimentos de PE (Modelos 2 e 4). Ou seja, conforme o 

esperado, existe alguma evidência de que investimentos em empresas maiores tem menor 

rentabilidade do que em menores.  Esse efeito, porém, é mais forte para VC, e a relação 

negativa e significativa foi observada nos Modelos 5,6 7 e 8. Esse resultado é esperado, pois o 

TICKET é uma proxy para estágio do investimento nessa sub amostra (estágios mais iniciais 

requerem menores valores de investimento, e mais maduros maiores valores). Quanto mais 

maduro o estágio do investimento, menor é o potencial de crescimento, e menor é o 

desempenho esperado.  

O aumento do período de tempo que um investimento fica na carteira do fundo impacta 

positivamente o MoM de PE, mas de maneira decrescente. Observe na Tabela 6 que o sinal do 

PERIODO é positivo e significativo (Modelos 1, 2, 3 e 4) para PE, e que o sinal de 

PERIODO2 é negativo (Modelos 2 e 3). Esse efeito para VC foi mais fraco, sendo que apenas 

no Modelo 7 o PERIODO foi positivo e significativo, e há o ganho incremental do fundo 

manter o investimento por mais tempo é negativo (Modelos 7 e 8). Uma possível 

interpretação é que, embora os fundos de VC tenham ficado mais tempo em empresas 

promissoras, como nossa amostra contempla uma fase em que a indústria estava menos 

desenvolvida, com um menor número de fundos, não conseguiram obter recursos para uma 

nova rodada e foram forçados a vender a um preço mais baixo para um estratégico (empresa).  

A indústria de VC existe há bastante tempo no Brasil, mas até 2010 contava basicamente 

apenas com recursos do governo brasileiro. Somente após 2010 fundos estrangeiros e locais 

financiados por capital estrangeiro e privado passaram a investir no Brasil, aumentando o 

número de participantes na indústria e o capital para novas rodadas de investimento (Minardi 

e Cresciulo, 2014). 

O desempenho do IBOVESPA ao longo do período do investimento não se mostrou 

relevante para o desempenho dos fundos de PE. Isso pode ser explicado pela diversidade de 

setores que os fundos investem, e que se diferenciam da carteira do BOVESPA.  

Curiosamente, o desempenho do IBOVESPA tem impacto positivo nos MoM de VC, 

(Modelos 5,6,7 e 8). Isso também pode ser coincidência pelo fato de que o Ecossistema estar 

se desenvolvendo com o tempo, e os investimentos mais recentes, com um retorno maior, 

coincidiram com um melhor desempenho do mercado de capitais.  Esse mesmo motivo 

explica porque se observa uma relação negativa entre idade e MoM de VC (modelos 6 e 7).  
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Possivelmente essa variável esteja captando também a dificuldade que as organizações mais 

antigas de VC tiveram para ter bons desempenhos num ecossistema menos desenvolvido, com 

dificuldade em se ter boas saídas.  A idade da gestora tem relação positiva com o MoM de PE 

(Modelos 2 e 3). Diferentemente de VC, a indústria de PE começou a se desenvolver a mais 

tempo, e as gestoras mais antigas adquiriram experiência e track record.  

Outros efeitos que vale a pena comentar é que a origem brasileira das gestoras impactou 

positivamente o MoM de PE de acordo com os modelos 1 e 3, e os investimentos 

provenientes de gestoras filiadas a bancos tiveram desempenho mais baixo de acordo com os 

modelo 1. 

 

7. Conclusão 

 

Os resultados desse estudo são favoráveis à hipótese de que há uma deseconomia de 

escala na indústria de PE brasileira.  Para se ter um bom desempenho, é necessário um grande 

esforço para monitorar os investimentos, e esse esforço independe do tamanho do 

investimento.  Por isso, à medida que os fundos aumentam de tamanho e a organização passa 

a ter mais empresas para monitorar, sua equipe fica mais sobrecarregada.  Mesmo que a 

organização contrate novos profissionais, aparentemente há perda de comunicação e 

coordenação entre a equipe.  Esse fato pode ser agravado no Brasil, aonde a indústria é 

razoavelmente jovem e possivelmente tenha escassez de recursos especializados para o 

aumento da oferta de mão de obra.  Nossos dados não permitem investigar o número de 

profissionais por equipe e a formação e experiência prévia desses profissionais. Foi 

investigado o efeito de escala apenas da operação local, e diferentemente de Lopes-de-Silanes 

et al. (2011), nossa amostra não permitiu investigar o efeito da escala a nível internacional. 

Nossos resultados indicam que há uma relação negativa entre desempenho e ticket de 

investimento para PE e VC, conforme relatado em Metrick e Yasuda (2010). Essa evidência, 

porém, é mais forte em VC. Quanto maior a empresa, menor e risco e menor a rentabilidade. 

Não se encontrou deseconomia de escala para fundos de VC. Diferentemente do modelo 

de PE, quanto maior o número de investimentos na carteira de VC, maior a probabilidade de 

se ter casos de sucessos, e por isso organizações de VC deveriam ter um número maior de 

investimentos na carteira do que PE, conforme observamos em nossos dados. O nível de 

atenção dos gestores de VC não é constante entre os investimentos: os que se mostram mais 

promissores recebem mais atenção e os que se mostram menos promissores deixam de receber 

atenção. O benefício de se ter mais investimentos, ou seja, maior probabilidade de se ter um 

blockbuster, maior diversificação e a possibilidade de se ter mais exposição a diferentes 

negócios e mais co-investimentos supera o custo de perda de coordenação e comunicação 

entre a equipe, pois o aumento da equipe não deve ser tão alto assim, o que seria esperado por 

Metrick e Yasuda (2010). 

Conforme o esperado, quanto maior o tempo dedicado a um investimento, maior o 

MoM dos investimentos de PE. Isso está de acordo com Cao (2011), em que período é uma 

proxy de maior monitoramento e oportunidade do fundo de PE gerar valor para a empresa 

investida. Porém, o efeito positivo sobre o desempenho decresce à medida que o período 

aumenta. 

Outro efeito esperado pela literatura (vide Lerner e Leamon, 2013) é que organizações 

filiadas a bancos tendem a ter desempenho inferior. 

É importante mencionar que as simplificações, conforme a equação (1), realizadas na 

amostra podem ter distorcido alguns desempenhos, mas acredita-se que essas distorções não 

sejam grandes para impactar de maneira significativa nos resultados. 

Também se considerou simplificadamente que as baixas contábeis foram reconhecidas 

em 2 anos, e isso pode ter subestimado o número de investimentos simultâneos de algumas 
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organizações. Além disso, a amostra pode não ter os dados completos de algumas 

organizações que atuam mundialmente, subestimando o número de investimentos 

simultâneos. 

 

Tabela 6.  Resultado das regressões para explicar desempenho da amostra de PE e VC dos 

investimentos que não tiveram perda total (MoM>0) 

 
Nota. Regressão generalizada com distribuição exponencial, com variável dependente MoM > 0. IDADE 

corresponde à idade da gestora em anos na data do investimento, PERÍODO ao tempo que o fundo mantém o 

investimento na carteira, PERIODO2 ao quadrado do período, SIMULT ao número médio de negócios 

gerenciados simultaneamente pela organização ao longo do período investido na empresa, TAMANHO é o 

capital comprometido do fundo, TICKET é o ticket ou valor investido na empresa, MoMIBOV corresponde ao 

múltiplo de dinheiro do Ibovespa ao longo o período que o investimento está na carteira do fundo, BRASIL é 

uma dummy que assume valor 1 se a gestora é brasileira e zero caso contrário, CONTROLE é uma dummy que 

assume valor 1 se o fundo detém a posição controladora no investimento e BANCO é uma variável dummy que 

assume valor 1 se a gestora é filiada a banco e zero caso contrário.  São divulgados os coeficientes e os erros 

padrões robustos a heterocedasticidade entre parênteses. *, ** e *** correspondem à significância 10%, 5% e 1% 

respectivamente. 

 

 

 

 

  

Variable Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 8

0,5447 0,2370 0,1259 1,4124* 5,0326 -1,6456 -0,4253 -0,8082

(0,7581) (0,9303) (0,9803) (0,7636) (3,9879) (2,8684) (1,3869) (1,6399)

0,040029 0,0654* 0,0631* 0,0327 -0,0226 -0,1372*** -0,0982*** -0,0802

(0,0387) (0,0346) (0,0369) (0,0271) (0,1432) (0,0382) (0,0396) (0,0582)

0,5640** 0,6028*** 0,6278*** 0,4504** 0,1606 0,6636 0,5459* 0,5580

0,2793 0,2041 0,2403 0,2063 (0,8643) (0,6070) (0,365) (0,3985)

-0,028926 -0,0331* -0,0423** -0,0245 -0,0085 -0,0959 -0,1044** -0,0995**

(0,0294) (0,0262) (0,0186) (0,0190) (0,0852) (0,0768) (0,0465) (0,0477)

-0,004831 -0,023948 0,0016 -0,0257* 0,2940** 0,1460* 0,0467 0,0228

(0,0473) (0,0004) (0,0282) (0,0138) (0,1313) (0,0910) (0,0928) (0,0884)

0,000245 0,000271 -0,0002 -0,0003

(0,0007) (0,0003) (0,0002) (0,0009)

0,000816 -0,0010* -0,0004 -0,0012* -0,1167*** -0,1024*** -0,0965*** -0,1011***

(0,0024) (0,0006) (0,0016) (0,0007) (0,0279) (0,0411) (0,0215) (0,0244)

0,243846 0,6640 0,4285 0,3891 0,6726* 2,2846* 2,5618*** 2,6358***

(0,26815) (0,5102) (0,5725) (0,5413) (0,3799) (1,2005) (0,8329) (0,9241)

1,8797*** 0,9229** -9,1870*** -0,5980

(0,6433) (0,4002) (3,3832) (0,8632)

0,434385 0,4683 -5,3528** -0,9568

(0,4312) (0,4161) (2,7336) (0,8681)

-1,8761*** -0,7912

(0,5255) (0,8822)

n. obs 88 112 140 169 30 31 55 60

Quasi LR 31,37 39,77 44,79 52,73 14,14 36,09 29,33 30,45

Restr. Dev. 18,28*** 26,29*** 26,70*** 35,50*** 7,91*** 7,94*** 16,57*** 18,26***

Private Equity (PE) Venture Capital (VC)

Variável Dependente: MoM > 0

Constante

Idade

Periodo

Ticket

Periodo2

Simult

Momibov

Brasil

Controle

Banco

Tamanho
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