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1.

Delimitação do tema e tratamento pretendido

A primeira utilização do termo Venture Capital, possivelmente em 1965, é atribuída1 a
Arthur Rock, empreendedor norte americano do Silicon Valley, nascido em 1926, que investiu
nos estágios iniciais de grandes corporações como a Intel e a Apple Computers, dentre outras
empresas de base tecnológica2.
Os investimentos de Venture Capital e Private Equity são de alto risco e, igualmente,
com expectativas de alto retorno. O que diferencia um do outro é, basicamente, o estágio de
maturidade das empresas investidas.
Em que pese as divergências encontradas quanto à classificação de estágios de
investimentos, identifica-se, comumente, os seguintes estágios3:
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Kaplan and Warren (2010, 197).
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No capital semente, ou seed capital, os recursos captados servirão para desenvolver
um produto ou uma prova de conceito. Usualmente, não há empresa constituída e o que se
tem de concreto é apenas uma ideia ou tecnologia inovadora. Nesse estágio, é muito comum
que os recursos sejam captados junto a familiares ou pessoas do convívio social do
empreendedor, investidores-anjo4, ou mesmo sejam utilizados apenas recursos próprios para o
desenvolvimento do negócio.
As start-ups são empresas recém constituídas que utilizarão os recursos captados para
desenvolver um produto existente, bem como investir em marketing e prospecção de
mercado.
No 1º estágio, as empresas já podem investir nas vendas e na fabricação em do
produto para o mercado consumidor.
No 2º estágio, os recursos serão aplicados para reforçar o capital de giro das empresas
que ainda estejam lidando com prejuízos.
No mezanino, o capital será aplicado na expansão do negócio.
O investimento-ponte é aplicado em empresas que tenham bom potencial de abrir o
capital fazendo a sua Oferta Pública Inicial de ações, ou, do inglês, IPO (Initial Public
Offering).
Vê-se que os investimentos de Venture Capital não alcançam empresas que já
possuam ações em bolsa. Nessa modalidade de investimento, os investidores são ativos na
gestão das empresas, monitorando os resultados e influenciando na condução dos negócios. O
negócio cresce de modo orgânico, ou seja, a partir das próprias competências da empresa e
não via operações de fusões e aquisições5.
O investimento de Venture Capital obedece um ciclo, como primeiro disseram
Gompers e Lerner (2004) 6 . Assim, são captados os recursos, escolhidos e contratos os
investimentos a serem realizados, os negócios são desenvolvidos até reunirem as condições de
saída otimizado ao máximo o retorno aos investidores.
A figura elaborada por Adrian Lebherz com base em Gompers e Lerner (2004) e JungSensfelder (2006), transcrita com livre tradução do inglês, evidencia a natureza cíclica dos
investimentos de ventures capital.
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Investidores-anjo são, de acordo com o artigo 61-A da Lei Complementar 123/2006, são pessoas físicas ou
jurídicas que aportam capital em sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
recursos estes que não integrarão o capital social da empresa, para incentivar as atividades que tenham potencial
inovador.
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Falar de proteção ao investidor na indústria de Venture Capital parece um
contrassenso, afinal, como o nome refere, a indústria é a do capital de risco, e perder é
inerente ao processo, dependendo mais do que de mecanismos contratuais, do próprio sucesso
e aceitação da inovação no mercado.
No entanto, há formas eficazes de minimizar o risco da perda do capital investido, e
em uma escala sistêmica, incentivar-se o investimento no setor.
Uma empresa investida do mercado de venture capital não possui fluxo de caixa para
pagar dividendos aos seus acionistas investidores, ou mesmo juros sobre o capital investido.
Assim, toda a lógica do ganho dos investidores está concentrada no momento da saída do
investimento, razão pela qual, a saída ou desinvestimento é planejada desde o momento em
que os recursos são aportados no negócio.
São quatro os canais de saída mais comuns: 1) IPO, do inglês, Initial Public Offering,
ou Oferta Pública Inicial em que as ações da companhia são vendidas ao mercado de valores
mobiliários; 2) venda estratégica 7 ; 3) recompra pelos empreendedores da participação
inicialmente vendida aos investidores; e 4) write-off ou liquidação do investimento.
A saída mais comum no mercado americano consiste no IPO, do inglês, Initial Public
Offering, ou Oferta Pública Inicial em que as ações da companhia são vendidas ao mercado de
valores mobiliários.
No Brasil, especialmente nos tempos atuais, a saída via IPO não é comum, restando
aos investidores garantirem o retorno dos seus investimentos via: 1) venda estratégica; 2)
recompra pelos empreendedores da participação inicialmente vendida aos investidores; e 3)
write-off ou liquidação do investimento.
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Por venda estratégica se entende a venda para um ator estratégico do setor ou para um fundo de investimento
maior, podendo, inclusive, ter atuação no mercado de Private Equity.
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Pretende-se investigar, por meio do presente estudo, como se operacionaliza a saída
dos investimentos de Venture Capital em investimentos bem-sucedidos ou fracassados e quais
os desafios próprios de cada um desses mecanismos de saída, exceto a saída via IPO. Nesse
contexto, o estudo se concentrará, ainda, nos mecanismos contratuais de proteção ao
investidor que podem ser inseridos no momento de captação dos recursos, primeira etapa do
ciclo.

2.

Formato do trabalho de conclusão

Com a apresentação do trabalho, pretende-se fazer uma análise consistente sobre
instrumentos e mecanismos contratuais relevantes que garantam ao investidor eventos de
liquidez, contemplando casos de sucesso e fracasso que devem ser previstos nos contratos que
formalizam o momento da entrada do investimentos de Venture Capital.
O estudo contemplará uma análise do regime jurídico aplicável às estruturas
contratuais comumente utilizadas, abordando os principais desafios de cada uma delas, os
entendimentos de maior relevância, a deficiência ou suficiência normativa e se já foram
objeto de abordagem jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, analisando os pontos fortes, fragilidades e a segurança
jurídica dos institutos jurídicos estudados.

3.

Principais questões ou problemas

O estudo tem a pretensão de responder como operacionalizar uma saída de
investimento de Venture Capital, prevendo situações de fracasso ou sucesso das empresas
investidas, no momento da entrada no investimento, a partir de uma perspectiva de garantia de
um evento de liquidez do investidor.

4.

Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados

O estudo possibilitará analisar e fazer recomendações sobre melhores práticas de
aplicação de cláusulas ou instrumentos contratuais que, de algum modo, garantam um evento
de liquidez aos investidores. Conhecidos e aplicados de modo sistêmico, esses mecanismos
contratuais podem fomentar os investimentos de Venture Capital no Brasil.

5.

Justificação da relevância prática e do potencial inovador

Com esse estudo pretende-se contribuir para a sistematização de práticas jurídicas
negociais, ainda não documentadas de maneira compilada, além de contribuir para a
segurança jurídica das operações envolvendo investimentos em Venture Capital, colaborando,
ainda, para a democratização e ampliação do alcance da indústria de Venture Capital no
Brasil.
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6.

Fontes de pesquisa e métodos de investigação

Além de uma análise bibliográfica e legislativa, serão analisados quatro contratos de
operações relevantes, obtidos sob a proteção de Acordo de Confidencialidade, em que serão
alterados os nomes das partes envolvidas, os valores dos investimentos e percentuais da
operação. A partir desses contratos serão identificadas as cláusulas comumente utilizadas nos
Acordos que envolvam capital empreendedor.
Ainda, serão analisados regulamentos de Fundos de Venture Capital brasileiros,
especialmente como abordam a garantia de eventos de liquidez.
O estudo também contemplará uma análise jurisprudencial dos institutos jurídicos
identificados, com pesquisa junto ao Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi escolhido por possuir a maior concentração
de empresas, além de possuir Varas Especializadas Empresariais e Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial com competência para julgar, em segunda instância, litígios empresariais,
dando indícios de que a especialização pode influenciar positivamente na qualidade das
decisões de mérito.

7.

Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento pessoal

Na minha prática profissional regularmente sou solicitada a estruturar contratos e
operações negociais de investimentos em Venture Capital.
Pude trabalhar em operações bem-sucedidas e fracassadas, sendo que o contrato se
revela, em todas elas, como o instrumento com alto potencial de proteção ao investidor.
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