
 
 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO GENERALIZADO DE STOCK OPTIONS E O 
ENVOLVIMENTO DE FUNDOS DE VENTURE CAPITAL E 

PRIVATE EQUITY: ANÁLISE DOS EFEITOS SOBRE O 
DESEMPENHO DOS IPOs NO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Rogério da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2014 

 



 
 

Alexandre Rogério da Silva 
 
 
 

USO GENERALIZADO DE STOCK OPTIONS E O 
ENVOLVIMENTO DE FUNDOS DE VENTURE CAPITAL E 

PRIVATE EQUITY: ANÁLISE DOS EFEITOS SOBRE O 
DESEMPENHO DOS IPOs NO BRASIL 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Administração de 
Empresas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie para obtenção do título de 
Mestre em Administração de Empresas. 
 
Orientador: Prof. Dr. Denis Forte 

 
 
Aprovado em 28 de Janeiro de 2014 
  
  
  

BANCA EXAMINADORA 
  
  
  ___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Denis Forte - Orientador 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
  
   
___________________________________________________________________  

Profa. Dra. Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi 
Insper 

  
  
___________________________________________________________________  

Prof. Dr. Alexandre Nabil Ghobril 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 
 
 

São Paulo  
2014 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S586u       Silva, Alexandre Rogério da 
                   Uso generalizado de stock options e o envolvimento 
               de fundos de venture capital e private equity: análise dos   
               efeitos sobre o desempenho dos IPOs no Brasil/ Alexandre    
               Rogério da Silva- 2014. 
                   52f.:il.;30 cm  
 

                         Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – 
                      Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. 

                         Orientação: Prof. Dr. Denis Forte 
                 Bibliografia: f. 49-52 

1. Abertura de capital. 2. Capital de risco.3.Incentivos 
aos funcionários.4. Teoria da agência.5. Opções de ações. I. 
Título. 

 
CDD332.0414 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 
Decano de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professor Dr. Moisés Ari Zilber 
 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 
Professor Dr. Reynaldo Marcondes 

 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Administração de Empresas 
Professor Dra. Darcy Mitiko Mori Hanashiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 

 
 
 Este estudo analisa o envolvimento de fundos de Venture Capital e Private Equity e o 

uso generalizado de Stock Options nos IPOs (Oferta Publica Inicial) no Brasil. A teoria de 

Agência, desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), argumenta que as ferramentas de 

controle e de incentivo podem comportar-se como complemento uma da outra. Diversos 

estudos realizados no exterior e no Brasil analisaram o impacto do monitoramento dos fundos 

de PE/VC no desempenho dos IPOs, porem ainda é escassa a literatura voltada a analisar as 

estratégias de incentivos via opções de compra de ações (ISOs) como estratégia para a 

redução do conflito de agência.  Este estudo procura preencher a lacuna encontrada na 

literatura Brasileira, analisando como o envolvimento de fundos de VC/PE e a generalização 

de planos de incentivo via opções de compra de ações (ISOs) interage para prever o 

desempenho dos IPOs no Brasil. Os resultados sugerem que as empresas apoiadas por fundos 

de Venture Capital e Private Equity apresentam maior probabilidade de utilização de uso 

generalizado de  Stock Options para todos os funcionários. Os resultados também sugerem 

que as empresas apoiadas por fundos de Venture Capital e Private Equity apresentam um 

CAR (Retorno Excendente Acumulado) superior do que as empresas que não possuem 

participação deste tipo de fundo. 

 

 
 

Palavras-chave: abertura de capital, capital de risco, incentivos aos funcionários, a teoria da 
agência; opções de ações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                ABSTRACT 

 

  

 

         This study examines the involvement of funds of Venture Capital and Private Equity 

and the widespread use of stock options in IPOs (Initial Public Offering) in Brazil. 

The Agency theory, developed by Jensen and Meckling (1976), argues that the tools of 

controlling and incentive can behave as a complement of one another. Several studies 

conducted abroad and in Brazil analyzed the impact of monitoring funds of PE / VC of the 

performance of IPOs, however the literature is still scarce aimed at analyzing the strategies of 

incentives through stock options (ISOs) as a strategy of reducing the agency conflict.                             

This study seeks to fill the gap found in Brazilian literature, analyzing the involvement of 

funds of VC / PE and generalization of incentive plans via stock options (ISOs) interact to 

predict the performance of IPOs in Brazil. The results suggest that companies backed by 

venture capital funds and private equity are more likely to use the widespread use of stock 

options for all employees. The results also suggest that companies backed by funds from 

Venture Capital and Private Equity have a CAR (Cumulative Abnormal Return) higher than 

companies that aren´t  backed for this type of fund. 

  

Keywords: IPO, venture capital, employee incentives, agency theory, incentive stock options. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Os fundos de Venture Capital e Private Equity vêm apresentando um forte crescimento nos 

últimos anos, aumentando a participação no capital social de pequenas e médias empresas 

Brasileiras. Ao mesmo tempo em que cresce o capital destinado para investimento nesta 

modalidade, cresce também a importância da indústria do capital de risco como forma de 

financiamento para as pequenas e médias empresas brasileiras.  

 

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture 

Capital (ABVCAP, 2013), Os fundos de Venture Capital (adiante denominado VC) e Private 

Equity (Adiante denominado PE) destinaram em 2011 aproximadamente R$11,8 bilhões para 

investimentos no Brasil e em 2012 o valor alcançou R$15,9 bilhões, crescimento de mais de 

30%.  

 

No ano de 2012 o Brasil ficou com quase 80% dos recursos captados para fundos de VC/PE 

para aplicação na America Latina e estava na segunda posição como receptor mundial deste 

tipo de capital, só perdendo para a China.  Segundo informações da Ernst & Young Terco 

(2012) A indústria de Venture Capital e Private Equity no Brasil deve crescer de 25% a 30% 

em captação nos próximos anos. 

 

Segundo Cumming et. al. (2005) os investidores de PE/VC além de fornecer o capital inicial 

para pequenas e médias empresas, também gastam uma quantidade significativa de tempo de 

serviço nas empresas investidas, auxiliando na administração empresarial proporcionando 

ativos estratégicos, bem como assessoria em marketing e gestão financeira e administrativa. 

Diante deste cenário, de intensa participação dos gestores de capital de risco nas empresas 

investidas, surge à necessidade de um sistema de controle e incentivo, visando diminuir o 

conflito de agência entre os acionistas caracterizados pelos fundos de VC/PE (Principal) e os 

administradores das empresas investidas (agentes). 

 

 A teoria de Agência, desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), tem como foco central o 

relacionamento entre os agentes e o principal, analisando como o Principal (no caso deste 

estudo os fundos de VC/PE) desenvolve ferramentas de incentivos e monitoramento para 

motivar o agente (Empresas investidas) a agir de acordo com o interesse do primeiro. 



10 
 

Segundo Rousseau e Shperling (2003) o uso de incentivos via plano de opções de compra de 

ações (ISO) esta atraindo cada vez mais a atenção dos profissionais de VC/PE como 

ferramenta de diminuição do conflito de agência, dirigindo a atenção dos empregados para 

resultados de longo prazo.  

 

Bygrave e Timmons (1992) sugerem que os incentivos através de opções de compra de ações, 

também abrem a possibilidade de atrair os melhores profissionais do mercado que passam a 

possuir uma quota significativa de propriedade da empresa.  

 

Muitas empresas ao elaborarem os seus planos de opções de compra de ações, estendem o 

beneficio de Incentivos via Stock Options (ISOs) apenas para diretores e funcionários 

estratégicos, deixando de fora do plano o restante dos empregados.  Porem, Kunze (1990) 

afirma que as empresas de capital de risco obtêm mais sucesso ao estender o beneficio de 

Stock Options para todos os funcionários, dando-lhes uma participação no sucesso da 

companhia.  

 

1.1. Justificativa 
 

Este estudo busca contribuir com a literatura nacional sobre fundos de VC/PE, analisando os 

efeitos do envolvimento dos fundos de capital de risco e planos de opções de compra de ações 

para todos os funcionários no desempenho dos IPOs no Brasil.  

 

Diversos estudos realizados no exterior e no Brasil analisaram o impacto do monitoramento 

dos fundos de PE/VC no desempenho dos IPOs, porem ainda é escassa a literatura voltada a 

analisar como os fundos de VC/PE desenvolvem estratégias de incentivos via opções de 

compra de ações, como ferramenta para a redução do conflito de agência.  Este estudo procura 

preencher a lacuna encontrada na literatura Brasileira, analisando como o envolvimento de 

fundos de VC/PE e a generalização do plano de incentivo por Stock Options interagem para 

prever o desempenho dos IPOs no Brasil.  
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1.2. Questões de Pesquisa 
 

Este estudo busca contribuir com a literatura nacional sobre fundos de PE/VC fazendo uso da 

literatura de capital de risco e teoria de agência para investigar duas questões: 

 

O envolvimento de fundos de PE/VC faz aumentar a probabilidade das empresas do 

portfólio em oferecer incentivos via Stock Options (ISO) para todos os funcionários?  

 

O envolvimento de fundos de PE/VC irá aumentar o desempenho da empresa 

(especificamente o desempenho do preço das ações)?  

 
 

1.3. Objetivo Geral 
 
Analisar se o envolvimento dos fundos de VC e PE e a generalização dos incentivos por meio 

de opções de compra de ações (ISO) para todos os funcionários afetam positivamente o 

desempenho do preço das ações dos IPOs no Brasil. 

1.4. Objetivo Específico 
 
 
Para alcançar o objetivo da pesquisa, o trabalho pretende abordar os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Verificar as estratégias de alinhamento e incentivos utilizadas por fundos de VC/PE. 

 Analisar os retornos das Empresas Investidas por Fundos de VC/PE. 

 Verificar se a probabilidade de concessão de benefícios via Stock Options para todos 

os funcionários é  maior quando o IPO é apoiado por fundos de VC/PE. 
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1.5. Delimitações da Pesquisa 
 
O objetivo geral do trabalho foi buscar testar empiricamente se o envolvimento de fundos de 

VC e PE aumentam a probabilidade de a empresa investida oferecer planos de opções de 

compra de ações (Stock Options) para todos os funcionários da empresa, invés de fornecer o 

benefício de incentivos via Stock Options apenas para diretores e funcionários estratégicos.  

O estudo se restringiu apenas a analise das estratégias de incentivos utilizadas para 

diminuição do conflito de agência, especialmente a modalidade de incentivos via plano de 

compra de ações (ISO). De acordo com Westerman et al. (2008) as estratégias de incentivos e 

as estratégias de monitoramento se complementam na resolução dos conflitos de agências, 

porem este estudo não pretende analisar as estratégias de monitoramento utilizadas por fundos 

de Venture Capital (VC) e Private Equity (PE), dando foco apenas no uso de incentivos via 

Stock Options (ISO) para prever o desempenho no preço das ações das empresas investidas 

por este tipo de fundo.  

O estudo também não abordou as estratégias de incentivos utilizadas pelos fundos de VC/PE 

antes da realização da Oferta Publica Inicial (IPO), devido à indisponibilidade de dados antes 

do evento do IPO.  

Também não se analisou os IPOs antes ao período de 2004, sendo a amostra utilizada na 

analise composta por empresas que realizaram a oferta pública inicial de ações (IPO) entre o 

período de 2004 até 2012. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Teoria de Agência e Governança Corporativa 
 
 
Jensen e Meckling (1976, p. 89) definem uma relação de agência como um “contrato sob o 

qual uma ou mais pessoas (principal) emprega outra pessoa (agente) para executar em seu 

nome um serviço que implique a delegação de algum poder de decisão ao agente”.  

 

Segundo a Teoria de Agência, a divisão entre a propriedade de uma companhia pode 

ocasionar diversos tipos de conflitos de interesses, estes conflitos acontecem devido à 

delegação de poderes dada ao agente (gestor) pelo principal (investidor). O Agente, buscando 

a maximização de seu ganho pessoal, pode tomar decisões que vão de encontro dos interesses 

do Principal.  

 

Na indústria de Venture Capital e Private Equity a relação Principal-Agente pode ser 

encontrada de duas formas, a primeira diz respeito à relação entre os gestores de fundos de 

Venture Capital (VC) e Private Equity (PE) e seus investidores, neste caso, os fundos de 

VC/PE assumem o papel de Agente e os Investidores o papel de Principal. A segunda relação 

Principal-Agente ocorre entre os Fundos de VC/PE e as empresas investidas, neste caso, os 

fundos de VC/PE passam a atuar como Principal e os gestores das empresas investidas 

assumem o papel de Agente. 

 

Após a seleção e a negociação da compra de participação nas empresas, os fundos de Venture 

Capital (VC) e Private Equity (PE) passam a atuar de forma intensiva no acompanhamento 

das empresas investidas. Alem da atividade de acompanhamento dos investimentos, os fundos 

de VC/PE atuam diretamente na administração da empresa, reestruturando processos, 

fornecendo rede de contatos, atraindo talentos por meio de práticas de incentivos, além de 

estabelecer as melhores praticas de governança corporativa. (Bygrave e Timmons, 1992).  

 

É na etapa de acompanhamento do investimento e monitoramente das atividades da empresa 

investida que surgem os problemas de conflito de agência.   Para evitar o conflito de agência, 

os fundos de VC/PE elaboram estratégias de monitoramento e de incentivos, com o objetivo 

de alinhar os interesses dos agentes (empresas investidas) com os interesses do principal 

(fundos de VC/PE).  



14 
 

Para Leal e Saito (2003, p. 3), “governança corporativa é o conjunto de regras, práticas e 

instituições que determinam como os administradores agem no melhor interesse das partes 

envolvidas na empresa, particularmente os acionistas”. 

 

Para Shleifer e Vishny (1997) Governança Corporativa é o campo da administração que tem 

como objetivo tratar das relações entre a direção da empresa (controlador principal) e seus 

acionistas, além de outras partes interessadas. Os autores ainda afirmam que a Governança 

Corporativa estabelece as normas pelas quais os supridores de capital (investidores) são 

assegurados de seu investimento. 

 

O trabalho seminal de Sahlman (1990) descreve a estrutura de governança corporativa das 

organizações de Venture Capital. O autor afirma que devido ao grande grau de incertezas 

relacionadas aos investimentos dos fundos de VC/PE, bem como problemas de baixa liquidez, 

assimetria de informação e baixas garantias relacionadas ao investimento, a atividade de 

VC/PE incorporou os princípios de governança corporativa para lidar com os problemas da 

atividade.  

 

Sahlman (1990) apresenta diversos princípios de Governança Corporativa que são utilizados 

pelas empresas de VC/PE, dos quais valem destacar:  

 

 Principio de compensação 

 

Geralmente, os empreendedores que aceitam a participação de fundos de VC/PE 

acabam recebendo um salário menor do que aquele oferecido pelo mercado. Para 

compensar o salário menor, os empreendedores ganham o direito a ações da empresa e 

participação em planos de opção compra de ações (Stock Options). A parte variável da 

remuneração dos empreendedores esta ligada a prosperidade do negócio, uma vez que, 

só é possível auferir rendimentos quando a empresa apresenta resultados positivos, o 

que acaba alinhando o interesse do Principal e do Agente. 

 

 Participação Ativa e monitoramento das empresas investidas 

 

De acordo com Sahlman (1990, p. 508) “Os fundos de Venture Capital fazem parte do 

conselho de administração, ajudando no recrutamento de funcionários estratégicos, 
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relacionamento com fornecedores e clientes, além de estabelecer as estratégias da 

companhia”. Com a participação ativa dos gestores de Venture Capital na empresa 

investida traz uma redução na assimetria de informação. 

 

Alguns estudos foram realizados para verificar se existe uma relação entre a participação de 

fundos de VC/PE e o nível de Governança Corporativa adotada pelas organizações.   

 

Hochberg (2003) analisou os efeitos da participação de empresas de VC/PE no nível de 

governança corporativa das investidos após o IPO. O autor realizou um conjunto de testes 

independentes para examinar de forma eficaz as diferenças no nível de governança das 

empresas que possuíam participação de capital de risco e as que não possuíam a participação 

deste tipo de fundo. A amostra inicial utilizada para este estudo foi constituída por 2827 IPOs 

realizadas nos anos de 1983 a 1994, obtidos a partir de dados do Securities Corporation 

(SDC).  O estudo concluiu que as empresas que não possuem participação de fundos de 

Venture Capital não demonstram efeitos sobre a governança corporativa com a mesma 

magnitude do que aquelas que possuem este tipo de investidor no seu quadro de acionistas.  

 

Wongsunwai (2007) investigou se a participação de fundos de VC/PE melhora a qualidade 

dos sistemas de governança corporativa das empresas investidas. O autor desenvolveu uma 

medida para analisar esta relação a partir de dados fornecidos por empresas de Venture 

Capital. O estudo identificou 12.721 empresas de VC que investiram em 8.600 empresas 

americanas no período de 1990 a 2004. O estudo constatou que fundos de VC com alta 

qualidade ajudam a estabelecer melhores praticas de governança nas empresas em que 

investem. 

 

Carvalho et al  (2008) investigou se a participação de fundos de VC/PE influenciava os níveis 

de governança corporativa das investidas. O estudo analisou 69 empresas que realizaram IPO 

(Oferta Publica Inicial) na Bolsa de valores de São Paulo, no período de Janeiro de 2004 a 

Julho de 2007. Por meio de diversos testes de sensibilidade, o estudo chegou à conclusão que 

os fundos de PE/VC influenciam de forma positiva o nível de praticas de governança 

corporativa das investidas. 

 

Bonini, Alkan, Salvi (2009) Investigaram se a participação de fundos de VC/PE influenciava 

o nível de governança corporativa das investidas. Eles analisaram 164 companhias em 5 
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países (US, UK, França, Alemanha, Espanha e Suécia ) utilizando dados de pesquisa, eles 

exploraram as decisões de governança corporativa a um nível mais profundo.  O estudo 

mostrou que a participação de fundos de Venture Capital influenciou positivamente decisões 

de governança corporativa incluindo sistemas de contratação de CEOs, remuneração de 

executivos, decisões do conselho e incentivos aos funcionários. O estudo também verificou 

que quanto maior o investimento de fundos de Venture Capital, maior os níveis de 

governança. 

2.2. Venture Capital e Private Equity 
 

 

Cumming et. al. (2005) apresentam uma definição conceitual do que são os fundos de VC/PE. 

Segundo o autor, investidores de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC), são fundos de 

capital de risco, que fornecem o capital inicial para pequenas e médias empresas. Ainda 

segundo os autores, além do capital investido, os fundos de VC/PE gastam uma quantidade 

significativa de tempo de serviço a bordo da empresa investida, auxiliando na administração 

empresarial, proporcionando ativos estratégicos e rede de relacionamentos, os fundos de 

VC/PE também fornecem assessoria em marketing e gestão financeira e administrativa.  

 

Para Carvalho et al (2006), as empresas de Venture Capital investem em empresas em 

estágios iniciais, requerendo dos fundos de PE/VC o acompanhamento na gestão estratégica 

da investida.  O auxilio dos fundos de VC/PE nas empresas investidas trazem melhorias nos 

processos administrativos, acelerando assim o crescimento de pequenas e médias empresas. 

De acordo com a constatação de Meggison e Weiss (1991) O apoio de fundos de VC/PE nas 

empresas investidas faz com que as empresas obtenham mais sucesso nos IPOs (Oferta Inicial 

de ações) do que aquelas que não possuem participação de fundos de capital de risco.   

 

Segundo Rossi (2010) é possível separar os participantes de investimento de capital de risco 

em cinco grupos de participantes: (1) investidores – Aqueles que fornecem recursos de capital 

ou estratégico; (2) Gestores – Que são responsáveis por gerir as carteiras sejam eles na 

qualidade de fundos ou gestoras de ativos; (3) Estruturadores-Consultorias responsáveis pela 

estruturação do negócio; (4) Empresas alvo e (5) Empreendedores que são os sócios ou 

acionistas das empresas que receberam o investimento dos fundos de PE/VC. 

 Segundo Ribeiro et al. (2007, p. 7) o setor de VC e PE é 
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 “...Composto por intermediários financeiros especializados na 

identificação, seleção e negociação de investimentos, 

acompanhamento e monitoramento, e venda de empresas de 

pequeno e médio porte, não listadas em bolsa de valores, e com 

grande potencial de crescimento”.  

O investimento dos fundos de VC/PE possui diversos estágios, como demonstrado Sahlman 

(1990). A tabela 1 apresenta alguns estágios do ciclo de vida de investimentos nas empresas. 

 

Tabela 1 – Estágios de investimento dos fundos de VC/PE  

Estágio Caracterização 
Investimento Semente Embora utilizado de forma ampla, o significado estrito de “Investimentos 

Semente” diz respeito a uma pequena quantidade de capital fornecido a um 
inventor ou empresário para determinar se uma idéia merece uma 
oportunidade maior de investimentos. Esta idéia pode envolver uma 
tecnologia ou, pode ser uma idéia para uma nova abordagem de marketing. 
No caso de uma tecnologia, esta etapa pode envolver a construção de 
pequenos protótipos. Esta etapa não envolve a produção para a venda. 

Startup Este tipo de Investimentos é destinado para empresas que possuem menos 
de 1 ano de existência A empresa utilizará os recursos para o 
desenvolvimento de novos produtos, testes de protótipos e testes de 
mercado (em quantidades experimentais para clientes selecionados). Esta 
fase conta com um estudo mais aprofundado de penetração no mercado 
potencial, reunindo uma equipe de gestão, além do refinamento do plano de 
negócios. 

Primeira Etapa – 
Desenvolvimento 
precoce 

Os investimentos que se encontram no primeiro estágio ocorrem apenas se 
os protótipos de uma organização apresentar significativo potencial com 
riscos técnicos mínimos. Nesta fase, não se vislumbra rentabilidade para a 
empresa. 

Segunda Etapa - 
expansão 

Uma empresa no segundo estágio já comercializou produtos suficientes para 
diversos clientes, de forma a obter um feedback real do mercado. Neste 
caso, a empresa provavelmente, ainda não rentável e provavelmente precisa 
de mais capital para a compra de equipamentos, estoque e captação de 
financiamentos. 

Terceira Etapa – 
Rentável, mas com 
pouco capital 

No terceiro estágio, o crescimento das vendas é  rápido e as margens de 
lucro positivas diminuem os riscos do investimento. A rápida expansão da 
organização exige mais capital de giro do que pode ser gerado pelo fluxo de 
caixa interno. Um aporte adicional de capital de risco pode ser útil para a 
expansão das instalações de fabricação, expansão do marketing e para 
melhorias de produtos. Nesta fase, os bancos podem estar dispostos a 
fornecer algum crédito se houver garantias de ativos fixos ou de recebíveis. 

Quarta Etapa – 
Crescimento acelerado 
em direção ao ponto de 
liquidez 

Empresas no quarto estágio ainda podem precisar de recursos  para 
sustentar o crescimento, mas em decorrência de seu sucesso e estabilidade o 
risco para os investimento externos é significativamente reduzido. A 
empresa pode optar por fazer uso  dívida para limitar a diluição do capital 
próprio. O crédito fornecido por bancos comerciais pode desempenhar papel 
importante.  

Tabela 1 – Estágios dos Investimentos em Venture Capital  
Fonte: Tradução livre de Sahlman (1990) apud Plummer (1987) 
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2.3. IPOs e VC/PE 

 

A oferta pública inicial, ou o IPO, Initial Public Offering, é o processo pelo qual uma procura 

o mercado financeiro para levantar recursos de capital por meio da venda de suas ações. A 

colocação destas ações no mercado financeiro é realizada por meio de um Underwriter. O 

processo é parecido com um leilão, onde os bancos responsáveis pela Oferta Pública Inicial 

(IPO) oferecem esses títulos a potenciais compradores. 

 

De acordo com Gompers e Lerner (2001) a Oferta Publica inicial de ações (IPO) representa a 

principal oportunidade dos fundos de PE/VC como forma de saída de seus investimentos. 

Segundo a constatação de Megginson e Weiss (1991) o sucesso de um IPO aumenta a 

reputação dos fundos de VC/PE.  Ainda segundo os autores, uma empresa que possui a 

participação de fundos de VC/PE obtém mais sucesso no momento do IPO, devido à 

capacidade dos gestores de Venture Capita e Private Equity em atrair auditores e underwriters 

que possuem maior prestígio e confiança do mercado. Megginson e Weiss (1991) afirmam 

que devido à participação dos fundos de VC/PE em diversas empresas, e que estes fundos 

pretendem realizar o IPO delas em algum momento do tempo, é razoável aceitar que eles 

zelem pela a reputação, para que a confiança dos investidores não seja quebrada.  

. 

De acordo com o 2° Censo Brasileiro Censo Brasileiro de Private Equity e Venture Capital da 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (GVcepe) em parceria com a Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), em uma economia com alta liquidez de investimento, 

com um mercado ativo de IPOs, os fundos de capital de risco estão mais propensos a realizar 

investimentos, criando uma condição favorável a indústria de VC/PE.  

 

Diversos estudos analisaram o sucesso dos IPOs e a participação de fundos de VC/PE.  O 

estudo seminal de Ritter (1991) analisou o desempenho de 1,526 IPOs nos Estados Unidos, no 

período de 1975-1984. O autor chegou à conclusão de que ofertas menores apresentam um 

resultado pior quando comparado a ofertas maiores e que as empresas novas e em fase de 

crescimento apresentaram os piores retornos. 

 

Brav e Gompers (1997) incluíram o envolvimento dos fundos de VC/PE na analise do 

desempenho dos IPOs nos estados unidos, os autores analisaram uma amostra de 934 IPOs 

com envolvimento de fundos de VC/PE de 1972-1992 e 3,407 firmas que não possuíam o 
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apoio deste tipo de fundo.  De acordo com a constatação dos autores, as empresas com apoio 

de fundos de VC/PE apresentaram um desempenho melhor do que as empresas não apoiadas 

por fundos de VC/PE. 

 

No Brasil, Minardi et al. (2013) avaliam os Retornos Anormais Acumulados (CAR) de 108 de 

IPOs de empresas brasileiras, no período de janeiro de 2004 a junho de 2008. Da amostra 

analisada por Minardi et al. (2012)  42 empresas possuíam participação de fundos de PE.  Os 

autores demonstram que as empresas investidas por PE tiveram, em média, um retorno 

superior as empresas sem participação de fundos de PE. 

 

2.4. - O envolvimento de Fundos de VC/PE e o uso de incentivos em ações 

 

As empresas que possuem o envolvimento de fundos de VC/PE implantam melhores praticas 

de governança corporativa, trabalhando intensivamente tanto no monitoramento das 

atividades como no planejamento de estratégias de incentivos, alcançado assim um maior grau 

de transparência e um desempenho superior (Sheu e Lin, 2007).  

 

As afirmações de Sheu e Lin (2007) podem elucidar o porquê de as empresas investidas por 

fundos de VC/PE terem maior probabilidade de concederem os incentivos via Stock Options 

para todos os funcionários, indo contra o praticado pelas empresas que não possuem 

participação de fundos de capital de risco, que possuem como pratica oferecerem o plano de 

Stock Options apenas para diretores e funcionários estratégicos.  

 

De acordo com a teoria de agência, as atividades de monitoramento e de incentivos podem 

comportar-se como complementos um do outro. (Jensen e Meckling, 1976). Os fundos de 

VC/PE possuem a necessidade de um sistema de incentivo para diminuir o conflito de agência 

entre os acionistas caracterizados pelos fundos de VC/PE (Principal) e os administradores das 

empresas investidas (agentes). 

 

O objetivo do incentivo via opções de compra de ações (ISO) é fazer com que o Agente possa 

se comportar no melhor interesse da firma e para garantir a transferência do risco do fundo de 

VC/PE  para o empreendedor (Sahlman, 1990).  
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De acordo com Shalman (1990) Os empresários que aceitam a participação de fundos de 

capital de risco geralmente possuem um salário menor do que poderiam ganhar no mercado 

de trabalho. Para compensar o déficit na renda, os fundos de VC/PE oferecem planos de 

opções de compra de ações. As ações ordinárias e quaisquer opções de compra de ações não 

irão aumentar a remuneração do agente, se a empresa não criar valor e proporcionar uma 

oportunidade para converter as participações em dinheiro. Assim, o plano de incentivos via 

opções de compra de ações (ISO) podem alinhar os interesses do Principal e do Agente. 

 

Segundo Rousseau e Shperling (2003) O uso de incentivos via plano de opções de compra de 

ações (ISO) esta atraindo cada vez mais a atenção dos profissionais de VC/PE como 

ferramenta de diminuição do conflito de agência, dirigindo a atenção dos empregados para 

resultados de longo prazo.  

 

Bygrave e Timmons (1992) sugerem que os fundos de Venture Capital e Private Equity 

utilizam os incentivos através de opções de compra de ações de uma forma melhor do  que 

outras empresas do mercado, abrindo a possibilidade das empresas investidas por fundos de 

VC/PE  atraírem os melhores profissionais, que passam a possuir uma quota significativa de 

propriedade da empresa através dos incentivos via Stock Options (ISO).  

 

Muitas empresas ao elaborarem os seus planos de opções de compra de ações, estendem o 

beneficio de ISO apenas para diretores e funcionários estratégicos, deixando de fora do plano 

os restantes dos empregados.  Porem, Kunze (1990) afirma que as empresas de capital de 

risco obtêm mais sucesso ao estender o beneficio de Stock Options para todos os funcionários 

da empresa, dando-lhes uma participação no sucesso da companhia.  

 

Para testar empiricamente a afirmação feita por Bygrave e Timmons (1992)  e Kunze (1990), 

Westerman et al (2007) fez uso da literatura de VC/PE e da Teoria de agência, para testar  

empiricamente  se a participação do envolvimento de fundos de VC/PE aumentam a 

probabilidade de generalização de incentivos via plano de opções de compra de ações para 

todos os funcionários e se o envolvimento dos fundos de VC/PE juntamente com a 

generalização dos incentivos via Stock Options conseguem prever o desempenho superior do 

preço das ações das companhias investidas. Para tal, os autores examinaram o desempenho 

dos IPOs nos Estados Unidos, coletando dados de IPO de 402 empresas IPO, sendo que 242 

delas não possuíam o envolvimento de fundos de VC/PE e 160 possuíam o apoio deste tipo de 
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fundo. Os autores chegaram à conclusão de que o envolvimento de fundos de VC/PE  

influenciam positivamente a probabilidade da empresa do portfólio oferecer incentivos via 

Stock Options  para todos os funcionários e que o envolvimento dos fundos de VC/PE 

juntamente com os Incentivos via Stock Options para todos os funcionários operam em 

conjunto para prever um desempenho superior no preço das ações das empresas investidas.  

 

Este estudo busca contribuir com a literatura brasileira de VC/PE, testando empiricamente se 

o encontrado por Westerman et al (2007) se aplica também a realidade brasileira. 

 

2.5. - Efeitos do envolvimento dos fundos VC/PE e o uso de ISO sobre o desempenho do 

preço das ações. 

 

Os fundos de VC/PE atuam intensivamente no monitoramento das empresas investidas, 

implantando as melhores praticas de governança corporativa, tanto no que diz respeito a 

estratégias de controle como estratégias de incentivos (Sheu e Lin,  2007; Westerman et al, 

2007; Bygrave e Timmons, 1992). 

 

Um estudo realizado por Gorman e Sahlman (1989), mostrou que os gestores de fundos de 

VC/PE gastam metade do tempo disponível atuando na administração das empresas 

investidas, oferecendo analises estratégicas e aconselhamento administrativo.  

 

A forma intensiva de participação dos gestores de fundos de VC/PE nas empresas investidas 

resulta em um desempenho superior das empresas apoiadas por fundos de capital de risco.  

 

Campbell e Frye (2006) analisaram a relação entre o grau de envolvimento de fundos de 

VC/PE no desempenho de longo prazo de IPOs nos Estados Unidos. Os autores  encontraram  

uma relação positiva entre o monitoramento desenvolvido por fundos de VC/PE  e o 

desempenho de longo prazo das ações da companhia. Os autores também afirmam que as 

empresas apoiadas por fundos de VC/PE são capazes de reduzir a assimetria de informações. 

 

A relação entre os fundos de VC/PE com os gestores das empresas investidas e a diminuição 

da assimetria de informação, passa pelo contrato de opção de compra de ação, que prevê 

estratégias de incentivos para os gestores se comportar de acordo com interesses dos fundos 

de VC/PE, transferindo o risco dos fundos para a companhia. ( Sahlman,1990). 
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Segundo Westerman et al (2007) Esta transferência de risco fornece razões para sugerir que 

os investidores podem preferir as empresas com maiores níveis de incentivos via plano de 

opção de compra de ações, que pode funcionar como um selo de qualidade para a companhia. 

Westerman et al (2007, p. 413) afirma, que “se a compensação está em jogo, gestores de 

empresas de  alta qualidade devem estar mais dispostos a assumir pagamento de incentivos do 

que em empresas de baixa qualidade, ampliando os incentivos via plano de opções de compra 

de ações para todos os funcionários”.  

 

Pesquisas anteriores sugerem que o incentivo via opções de compra de ações, pode ajudar a 

alinhar os interesses dos funcionários dentro de uma empresa. Welbourne e Cyr (1999) 

fizeram uso da teoria da agência para testar a hipótese de que a propriedade por meio de 

compra de ações da companhia possui efeitos sobre o desempenho da companhia. As autoras 

analisaram 250 empresas de capital aberto. E chegaram à conclusão de que a concessão de 

plano de opções de compra de ações, como estratégia de transferência de propriedade, para 

todos os funcionários, esta positivamente relacionada com o desempenho superior das 

empresas, principalmente as empresas de alto risco.  

 

Como demonstrado no referencial teórico, diversas analises empíricas procuraram testar se 

existe uma relação entre o envolvimento de fundos VC/PE e o desempenho superior do preço 

das ações das empresas investidas. (Gorman e Sahlman, 1989; Campbell e Frye (2006). 

Outros estudos também verificaram se a transferência de propriedade por meio de planos de 

Stock Options para todos os funcionários afetavam positivamente o desempenho das ações 

das empresas de capital aberto. (Becker e Olson, 1989; Welbourne e Cyr, 1999).  

 

Este trabalho tem como base o estudo realizado por Westerman et al (2007) que realizou o 

primeiro teste empírico voltado a analisar se o envolvimento de fundos de VC/PE juntamente 

com a generalização de planos de opções de compra de ações para todos os funcionários 

interagem para prever um desempenho superior do preço das ações dos IPOs. A escolha do 

artigo desenvolvido por Westerman et al (2007) se deu pela necessidade de verificar se os 

resultados encontrado pelos autores se repetem no cenário brasileiro, contribuindo assim com 

literatura nacional de Venture Capital e Private Equity. 

 

 



23 
 

3. BASE DE DADOS METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos utilizados na elaboração da base de dados 

da pesquisa e a metodologia utilizada para análise.  

 

3.1. Amostra e coleta de dados 

 

A amostra deste estudo é composta inicialmente por empresas que realizaram oferta pública 

inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) no período de 

Janeiro/2004 a Dezembro/2012.  Foi possível constatar uma grande quantidade de IPOs no 

período de 2007, que pode ser explicado por diversos fatores macroeconômicos. Após o ano 

de 2007, o número de IPOs (oferta Pública Inicial) passou por uma grande redução, 

principalmente devido ao cenário instável da economia mundial, ocasionada pela crise do 

subprime. Conforme é possível constatar no gráfico 1, o ano de 2012 foi marcado por poucos 

IPOs, ainda devido ao reflexo da crise. 

 

 
Gráfico 1 – IPOs no período de 2004-2012. 
 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor com base em dados da BM&F Bovespa. 
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De acordo com trabalhos semelhantes que analisaram os IPOs de empresas investidas por 

fundos de VC/PE (Baker e Gompers, 2003 e Hochberg 2003) foram excluídas da amostra as 

empresas de exploração imobiliária e as empresas financeiras por possuírem estruturas de 

governança corporativas muitas vezes distintas em relação a outras empresas. 

 

De acordo com o primeiro critério de exclusão, utilizado por Baker e Gompers (2003) as 

empresas de exploração imobiliária, foram excluídas da amostra as seguintes empresas: 

General Shopping Brasil, Iguatemi Shopping, Invest Tur, BR Properties e Sierra Brasil. De 

acordo com os critérios utilizados por Hochberg (2003) As empresas financeiras excluídas da 

amostra são: Porto Seguro, Banco Nossa Caixa, Banco Daycoval, Banco Indúsval, Banco 

Patagônia, Banco Pine, Banco Sofisa, Bancos ABC, Multiplan, Paraná Banco, Santander BR 

e BTG Pactual.  

 

A amostra final compõe-se de 109 empresas, já excluídas as empresas de exploração 

imobiliária e as empresas financeiras. A tabela 2 apresenta os IPOs que fazem parte da 

amostra final por ano de lançamento, segmento de governança coorporativa e participação de 

fundos de VC/PE. 

 

Tabela 2 – IPOs (Oferta Públicas Iniciais) no período de 2004-2012 

Ano Amostra Com participação de 

VC/PE 

Sem participação de  

VC/PE 

    

2004 7 05 02 

2005 8 04 04 

2006 22 11 11 

2007 38 11 27 

2008 04 01 03 

2009 06 04 02 

2010 11 07 04 

2011 11 09 02 

2012 02 01 01 

Total 109 53 56 

Fonte:  Desenvolvida pelo autor com base em informações da CVM e BM&F Bovespa. 
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Para a análise de participação de fundos de VC/PE foram verificados os prospectos de oferta 

pública inicial de ações, publicados pelas empresas no site da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). O prospecto de oferta pública inicial de ações trás informações 

detalhadas sobre a companhia, apresentando a composição do quadro de acionistas antes e 

depois do evento de IPO. É pelo quadro de acionista que se verifica se há ou não participação 

de fundos de VC/PE.   

 

A utilização do prospecto para esta finalidade é largamente mencionado na literatura 

internacional e nacional. (Baker e Gompers, 2003; Campbell e Frye, 2006; Westerman et al, 

2007, Minardi et al.  2012). 

 

Para analisar se a empresa concede ou não os planos de opções de compra de ações (ISOs) 

para todos os funcionários, foram analisados o plano de opções das empresas que constam da 

amostra. Quando uma empresa de capital aberto fornece incentivos via plano de opções de 

compra de ações, ela deve informar e enviar a CMV (Comissão de Valores Mobiliários) a 

ATA da assembléia informado o tipo de beneficio concedido e quais os colaboradores que 

tem direito ao benefícios. Vale destacar, que com a aprovação da Norma de Procedimento de 

Contabilidade (NPC)   n. 26/01 do IBRACON pelo parecer de orientação CVM n. 371/00, que 

estabelece a obrigatoriedade das companhias em divulgar a existência de Planos de Opções, 

com a descrição de sua natureza e condições.  Os Planos de opções foram coletados através do 

site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e analisados de forma a identificar os 

beneficiários dos incentivos via Stock Options.  
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A tabela 3 apresenta as empresas que generalizam os planos de incentivo via Stock Options 

para todos os funcionários.  

 

Tabela 3 – IPOs (Oferta Públicas Iniciais)  que oferecem ISOs generalizados 2004-2012 

Ano Amostra Com ISOs generalizados Sem ISOs generalizados 

    

2004 7 05 02 

2005 8 02 06 

2006 22 10 12 

2007 38 10 28 

2008 04 03 01 

2009 06 02 04 

2010 11 05 06 

2011 11 06 05 

2012 02 01 01 

Total 109 44 65 

Fonte:  Desenvolvida pelo autor com base em informações da CVM e BM&F Bovespa. 

Da amostra final de 109 empresas, 44 delas oferecem incentivos via Stock Options para todos 

os funcionários, sendo que as outras 65 empresas oferecem o beneficio apenas para diretores e 

funcionários estratégicos.  

Os dados relativos ao preço de lançamento das ações a época do IPO, bem como o preço de 

fechamento diário das ações foram coletados por meio da base de dados da Economática. 

Também foram coletados por meio da Economática os dados de fechamento do índice de 

referencia utilizado neste estudo, o Ibovespa. Os preços de fechamento das ações e do o valor 

de fechamento do índice Ibovespa foram coletados para o período de 1 dia, 06 meses, 12 

meses, 24 meses e 36 meses. 

A tabela 4 apresenta a preferência das empresas que realizaram a oferta pública inicial de 

ações pelo segmento de Novo Mercado, da BMF&BOVESPA, este segmento de atuação se 

caracteriza pela melhores praticas de governança corporativa. 88,4% das empresas que 

abriram capital no período de 2004/2012 optaram pelo o Novo Mercado. 
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Tabela 4 – IPOs (Oferta Públicas Iniciais) Segmento de atuação BM&F Bovespa 

Ano Amostra Novo Mercado Nível 2  Nível 1 e BDR 

2004 7 06 01 00 

2005 8 06 02 00 

2006 22 18 03 01 

2007 38 33 03 02 

2008 04 03 00 01 

2009 06 06 00 00 

2010 11 10 01 00 

2011 11 10 01 00 

2012 02 02 00 00 

Total 109 94 11 04 

Fonte:  Desenvolvida pelo autor com base em informações da BM&F Bovespa. 

 

3.2. Metodologia  

A Hipótese 1 testa se o envolvimento de fundos de PE/VC faz aumentar a probabilidade das 

empresas do portfólio em oferecer incentivos via Stock Options (ISO) para todos os 

funcionários. Para testa a H1, será realizada uma análise de regressão logística, para estimar a 

probabilidade de a empresa oferecer o incentivo via Stock Opções (ISO) para todos os 

funcionários. A regressão logística, segundo Gujarati (2006), fornece resultados de fácil 

interpretação, além de oferecer facilidades na operacionalização da ferramenta estatística. 

Gujarati ainda afirma que na regressão logística, a variável dependente, possuidora de caráter 

não-métrico é inserida através do uso de variável dummy, variáveis estas que assumem o 

valor 1 para indicar a presença de um atributo ou o valor 0 para indicar a ausência de um 

atributo. Segundo Hair et al ( 1998) para fazer uso da regressão logística, é preciso conhecer a 

ocorrência ou não do evento. No caso deste estudo, a variável dependente ISOs assume o 

valor de 1 se a empresa generaliza os planos de incentivo via Stock Options para todos os 

funcionários e assume o valor de 0 se o plano de incentivos via Stock Options é inexistente ou 

só abrange diretores e funcionários estratégicos. Segundo Minussi et al (2002) na regressão 

logística, a probabilidade de ocorrência de um evento pode ser estimada diretamente. No caso 

da variável dependente Y assumir apenas dois possíveis estados (1 ou 0) e haver um conjunto 

de p variáveis independentes X1 , X2 , ... , Xp.  O modelo de regressão logística para este 

estudo pode ser descrito da seguinte forma: 
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P (ISOs=1) =        1                                                                                                                (01) 

  1 + e  

Onde, 

 

g (x) = B0 + B1 VC_PE + B2 Risco +  B3 NumFunc + B4 Tamferta +  B5 Conselho            (02) 

 +  B6 NíGovernança + B7 Crise  

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é a do estudo de eventos, por meio da metodologia de 

estudo de eventos este estudo analisou os efeitos ocorridos nos preços das ações dos IPOs das 

empresas investidas por fundos de VC/PE.  De acordo com Fama et al. (1969) o estudo de 

evento consiste em se analisar se existe ou não uma reação significativa na evolução das 

cotações de uma ou mais empresa em decorrência de determinado evento. O evento 

estabelecido neste estudo foi o preço inicial das ações na data do IPO, tendo como janela de 

analise 1 dia, 132 dias, 264 dias, 528 dias e 792 dias pós o IPO. 

 

Para analisar a segunda questão de pesquisa, que verifica se o envolvimento de fundos de 

PE/VC prevê o desempenho superior da empresa (especificamente o desempenho do preço 

das ações), este estudo pretende utilizar a metodologia do CAR (Cumulative Abnormal 

Return). A metodologia empregada tem como base os trabalhos de Minardi et al. (2012) e 

Tavares e Minardi (2009). 

 

Para se obter o retorno de cada ação da amostra (Ri,t) foi realizado o calculo de acordo com a 

equação abaixo: 

 

                                      Ri,t  =   P i,t    - 1                                        (03)     

            Pi,t – 1  

Onde:  
  
   
R i, t : é o retorno da ação i no tempo t; 
  
Pi,t : é o preço do ativo no tempo t; e 
    
Pi,t-1: é o preço do ativo no tempo t-1 

- g(x) 
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Para o calculo do índice Ibovespa, foi utilizada a mesma equação com a qual se obteve o 

retorno de cada ação.  Vale ressaltar que foram considerados apenas os dias úteis de 

negociação, para os dias sem informação de preço de fechamento (dias sem pregão na 

Bovespa) considerou-se para esta analise o preço de fechamento do dia anterior.  

 

O retorno excedente (Abnormal Return) de cada ação é a diferença entre o retorno da ação i 

no tempo t e a variação do índice de mercado no mesmo período, neste estudo é utilizado o 

índice Ibovespa, o mesmo utilizado por Tavares e Minardi (2009).  

 

                                   AR i,t  = R i,t – Ribovespa t                                                               (04) 

Onde:  
     
  AR i,t : Retorno excedente da ação i no tempo t;  
  
R i,t: Retorno observado da ação i no tempo t; e 
  
Ribovespa,t: Retorno da carteira utilizada como benchmark. 

 

O retorno excedente acumulado foi calculado com base na seguinte equação: 

 

                                       CAR i =  ∑ �����
���                                             (05) 

Onde:  
    
CAR i: retorno excedente acumulado; e 
      
AR i, t: retorno médio excedente ajustado pelo Ibovespa no tempo t. 

n = É o número de dias de retorno para calcular o CAR. 

 

Para analisar o retorno das empresas investidas por fundo de VC/PE e o retorno das empresas 

não investidas por este tipo de fundo, estimou-se o CAR médio para cada Grupo, de acordo 

com Ferrari e Minardi (2010). 

 

                                            CARk,t =  ∑ �����
���                                       (06) 

       nk 

Onde:  
    
n k: É o número de empresa de cada grupo;  
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 A Hipótese 2, avalia se o envolvimento de fundos de PE/VC prevê o desempenho superior da 
empresa (especificamente o desempenho do preço das ações).  Para testar esta hipótese, 
estimou-se a seguinte regressão: 
 
CARt = � 0 + � 1 ISOs + � 2 VC_PE + � 3 Frisco + � 4 V_CAP + � 5 NumFunc                 (07) 

 + � 6 NuConse +  � 7 NíGovernança + � 8 Crise + Ɛ 

 

3.3. Descrição das Variáveis  

CARt =  Retorno Excedente Acumulado, calculado com base no somatório dos retornos 

excedentes diário ajustado pelo Ibovespa. Ferrari e Minardi (2010) utilizaram o CAR para 

testar o desempenho dos IPOs de empresas brasileiras financiadas por fundos de Private 

Equity.  

VC/PE – Barry et al (1990) sugere que o envolvimento de fundos de VC/PE  afeta as 

operações internas das firmas do portfólio, o sentimento dos investidores e o desempenho das 

ações no mercado de capitais.  Desta forma, o estudo busca avaliar os efeitos do apoio de 

VC/PE antes do IPO. O envolvimento dos fundos de VC/PE é codificado como ‘1’ caso a 

empresa tenha recebido fundos de VC/PE e “0” caso não tenha participação deste tipo de 

fundo. 

ISOs -  O prospecto de oferta pública inicial de ações (IPO) e o plano de opções fornecem 

informações detalhadas sobre o tipo de incentivo que a empresa oferece aos seus funcionários. 

O plano de opção oferece informações se o incentivo engloba todos os funcionários ou apenas 

executivos e funcionários estratégicos.   Desta forma o incentivo  em ações é uma variável 

dicotômica. É codificada como ‘0’ se as empresas oferecerem incentivos apenas para 

executivos e funcionários estratégicos e como ‘1’ se a empresa oferece incentivos em ações 

para todos os funcionários. Westerman et al (2008) fez uso dessa variável para verificar a 

relação entre fundos de VC/PE e Incentivos via stock options.  

Frisco: Existem diversos tipos de risco a qual uma empresa está exposta, foi possível 

quantificar no cenário brasileiro, por meio da analise dos prospectos de IPOs das companhias 

que compõem a amostra,  52 diferentes tipos de risco. Dentre os diversos tipos de risco 

encontrados é possível destacar os riscos tecnológicos, de mercado, de regulamentação, riscos 

operacionais e outros. Beatty e Zaajac (1994) encontraram 32 tipos de risco no mercado 



31 
 

americano. Os autores sugerem que a quantidade de risco que uma empresa esta exposta pode 

impactar no desempenho do preço das ações. 

NumFunc:  O número de funcionário da organização, segundo Westerman et al (2008) pode 

se mostrar determinante no que diz respeito a concessão de benefícios, os autores encontraram 

uma relação positiva entre o número de funcionários e o uso generalizado de Stock Options. 

V_CAP:  Número de ações da empresa multiplicado pelo preço da ação no momento do IPO. 

Essa variável foi utilizada por  Loughran e Ritter (1995). 

Conselho: Número de conselheiros na empresa. De acordo com a constatação de Westaman 

et al (2008) as empresas que possuem participação de fundos de VC/PE tendem a possuir um 

conselhos de administração menos do que as empresas que não possuem a participação deste 

tipo de fundo em seu capital social. 

ConInd: Número de conselheiro independentes na empresa. Segundo a constatação de 

Baker e Gompers (2003) a estrutura do Conselho de administração pode impactar no retorno 

financeiro da companhia, as empresas que e requerem financiamentos externos com 

freqüência, tendem a possuir uma quantidade maior de conselheiros independentes. 

SegBove: Variável dummy que assume o valor de 1 caso a empresa pertença ao nível Novo 

mercado ou nível 2 de Governança corporativa da BM&F Bovespa e assume o valor de 0 caso 

a empresa pertença ao nível 1 ou BDR.  O nível de governança corporativa foi utilizado por 

Ferrari e Minardi ( 2010). 

Crise: Variável Dummy que assume o valor de 0 caso a empresa tenha realizado o IPOs antes 

de Setembro de 2008 e valor de 1 se a empresa realizou i IPO após Setembro de 2008. 

Segundo Ferrari e Minardi (2010) foi nesta data que surgiram evidencias da crise do 

subprime. A variável crise foi utilizada por Ferrari e Minardi (2010).  
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4 – RESULTADOS 

 

Esta pesquisa analisou 109 IPOs ocorridos na BM&F Bovespa, no período de Janeiro de 2004 

a Dezembro de 2012, com o objetivo de verificar duas questões de pesquisa. A primeira 

questão de pesquisa analisa se o envolvimento de fundos de PE/VC faz aumentar a 

probabilidade das empresas do portfólio em oferecer incentivos via Stock Options (ISO) para 

todos os funcionários. Após analise dos dados dos IPOs, foi possível chegar aos resultados 

apresentados na tabela 5:  

 

Tabela 5 – Empresas que  generalizam o uso de ISOs-  Jan/2004 a Dez/2012  

Ano Amostra 

IPOs 

Empresas que 

Generalizam ISOs 

Empresas com 

VC/PE  

Empresas sem 

VC/PE 

2004 7 05 04 01 

2005 8 02 02 00 

2006 22 10 06 04 

2007 38 10 08 02 

2008 04 03 01 02 

2009 06 02 02 00 

2010 11 05 04 01 

2011 11 05 05 00 

2012 02 01 01 00 

Total 109 43 33 10 

Fonte:  Desenvolvida pelo autor com base em informações da BM&F Bovespa. 

 
Das 109 empresas que compõe a base de dados utilizada neste estudo, apenas 43 empresas 

generalizam os incentivos via opções de compra de ações para todos os funcionários, este 

resultado mostra que a utilização desta estratégia de alinhamento ainda está mais voltada para 

membros da diretoria, conselheiros e funcionários estratégicos.  

 

Das 43 empresas que utilizam o ISOs, 33 delas possuem participação de fundos de VC/PE, 

representando 76,7% da amostra de empresas que utilizam a generalização desta ferramenta 

de incentivo/alinhamento. 
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Análises realizadas na amostra apontaram uma correlação positiva entre as variáveis ISOs e 

participação de VC/PE, demonstrando que a participação de fundos de VC/PE nas empresas 

investidas, explica em certo grau o uso generalizado de Sotck Options. 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva e correlação entre as variáveis 

 Mean Std. Dev. Median 1 2 3 4 5 6 7 8 

VC/PE (0,1) 49% ,502  1        

ISOs (0,1) 40% ,493  ,472** 1       

Frisco 27,32 7,251 27 ,043 ,007 1      

Func 2664 4491 983 -,070 -,063 ,016 ,1     

Conse 6,97 2,132 7,00 ,160 -,007 ,201* ,051 1    

Com_Ind 1,69 ,959 2,00 ,164 ,230* ,085 -,012 ,272* 1   

Crise 28 ,449  ,264** ,079 ,018 ,055 -,021 ,057 1  

V_cap. 679,5 1022,68 513 ,068 -,011 ,166 -,098 0,358** ,121 191 1 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados da CVM e BM&F Bovespa 

*** Indica Significância a 1%, ** Indica Significância a 5% e * Indica Significância a 10% 

 

A tabela 6 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis analisadas no estudo, Análises 

realizadas na amostra apontaram uma correlação positiva entre as variáveis ISOs e 

participação de VC/PE, demonstrando que a participação de fundos de VC/PE nas empresas 

investidas, explica em certo grau (0,472**) o uso generalizado de Sotck Options. No geral, é 

possível notar que as correlações entre as variáveis independentes não apresentam um valor 

muito alto.  

 

A hipótese 1 analisa se o envolvimento de fundos de PE/VC faz aumentar a probabilidade das 

empresas do portfólio em oferecer incentivos via Stock Options (ISO) para todos os 

funcionários. Para testa a H1 o seguinte modelo de regressão logística foi rodado:  

 

P (ISOs=1) =        1    

  1 + e  

 

Onde, 

 

g (x) = B0 + B1 VC_PE + B2 Risco +  B3 NumFunc + B4 Tamferta +  B5 Conselho +  B6 

NíGovernança + B7 Crise  

 

- g(x) 
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Para a estimação do modelo logístico, utilizou-se o software SPSS versão 20, foi considerada 

como variável dependente a variável ISOs e as variáveis explicativas: VC/PE (participação ou 

não de fundos VC/PE), Risco, Número de funcionários, tamanho do conselho, variável 

dummy de crise e número de conselheiros independentes.  O método utilizado para se estimar 

o modelo de regressão logística foi o Forward Stepwise, que tem como característica incluir 

cada variável separadamente em cada passo do modelo, verificando o desempenho da variável 

explicativa em estimar a variável dependente, no caso deste estudo ISOs (Generalização de 

incentivos via Stock Options). Quando as variáveis que mais explicam à variável ISOs forem 

selecionadas é possível chegar ao modelo final.  

 

As varáveis que melhor explicam a “ISOs” foram selecionadas em apenas uma etapa, criando 

um modelo com adequação estatística sig <0,001, rejeitando a hipótese de que as variáveis 

explicativas utilizadas no modelo não explicam a variável dependente ISOs .  Fazendo uso do 

método Forward Stepwise, as variáveis: risco, número de funcionários, tamanho do conselho, 

variável dummy de crise e número de conselheiros independentes, não apresentaram 

significância estatística para previsão da variável dependente. A única variável que se mostrou 

importante foi à variável VC/PE. A tabela 7 apresenta as variáveis que entraram no modelo, 

vale destacar, que entre todas as variáveis explicativas analisadas na regressão, apenas a 

variável VC/PE se mostrou estatisticamente significante sig. <0,001 para prever a variável 

dependente.  

 

Tabela 7 – Variáveis explicativas que entraram no modelo 

 B Coef, Erro padrão Est. Wald df P-valor Exp(B) 

Passo 1a 
VCPE 2,108 ,451 21,805 1 ,000 8,232 

Constant -1,526 ,349 19,130 1 ,000 ,217 

Fonte: Desevolvida pelo autor usando SPSS. 

OBS: As Variáveis Risco, NumFunc, Tamferta, Conselho,  NíGovernança e Crise não se mostraram significante. 

 
 

A coluna Exp(B) é o exponencial dos coeficientes estimados das variáveis do modelo e indica 

a chance da generalização de incentivos via Stock Options para todos os Funcionários da 

organização.  O valor da coluna Exp B da variável VC/PE é 8,232 o que indica que a 

probabilidade  de uma empresa com participação de fundos de VC/PE generalizarem o uso de 
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Incentivos via Stock Options para todos os funcionários é  8,232 vezes maior  de que uma 

empresa sem a participação deste tipo de fundo generalizar este tipo incentivo. 

 

O resultado encontrado nesta análise é similar ao apresentado por Westerman et al (2008) que 

encontrou uma probabilidade maior das empresas com participação de fundos de Private 

Equity generalizarem o uso de incentivos via Stock Options para uma Amostra de IPOs nos 

EUA.  Porem, no estudo realizado por Westerman et al (2008) a variável número de 

funcionários se mostrou significativa em predizer a variável dependente Incentivos via Stock 

Options, o que não aconteceu neste estudo, que teve como única variável estatisticamente 

significante a variável VC/PE. 

 

A segunda hipótese de pesquisa avalia se o envolvimento de fundos de PE/VC e o Incentivos 

via Stock Options irão interagir para prever o desempenho superior da empresa 

(especificamente o desempenho do preço das ações). Para tanto, foram realizadas as seguintes 

análises.  

 

A tabela 8 apresenta os Retornos Excedentes Acumulados (CAR) dos IPOs (Oferta Publica 

Inicial) de 2004-2012, para os períodos de 1 dia, 132 dias, 264 dias, 528 dias e 792 dias.  

 

Tabela 8 - Retorno Excedentes Acumulados (CARt) 

Dias após o IPO IPOs com VC/PE IPOs sem VC/PE Toda Amostra 

1 dia 4,854% 6,561% 5,731% 

132 dias 16,02% -2,440% 6,535% 

264 dias  16,93% -4,021% 6,165% 

528 dias 16,45% -17,718% -1,103% 

792 dias 29,264% 5,667% 17,141% 

Amostra observada  

53 

 

56 

 

109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática. 
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Os números referentes ao CAR, apresentado na tabela 6, estão expressos em números 

percentuais, mostrando o Retorno Excedente Acumulado para os períodos de interesse deste 

estudo, que abrange o 1 dia após o IPO, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos após o IPO.  

 

É possível analisar pela tabela 6, que o desempenho dos IPOs para o período de 1 dia da 

amostra de empresas sem participação de VC/PE é superior ao das empresas com participação 

deste tipo de fundo. O desempenho das empresas sem VC/PE é ainda superior a valorização 

da amostra completa.  

 

Já para o período de 132 dias, o CAR (Retorno Excedente Acumulado) das empresas com 

participação de fundos de VC/PE apresenta um retorno muito superior às empresas que não 

possuem participação deste tipo de fundo em seu capital social. Enquanto a amostra de 

empresas sem VC/PE apresentaram um desempenho negativo de -2,40% a amostra com 

empresas com participação de VC/PE apresentaram um desempenho 16,02% superior a 

valorização do Ibovespa para o período.  

 

Para o período de 264 dias, as empresas com participação de fundos de VC/PE apresentam 

um desempenho superior às empresas sem VC/PE.  Enquanto as empresas com VC/PE 

apresentam uma valorização de 16,93% no período, as empresas sem VC/PE apresentaram 

um desempenho negativo de -4,02%. 

 

O desempenho superior das empresas com VC/PE também se mantém em outros períodos 

analisados, no período de 528 dias, a valorização das empresas com VC/PE se mantém na 

casa dos 16% enquanto a amostra formada por empresas sem VC/PE aprofundam as perdas 

chegando a desvalorizar -17,71%.  

 

Para o período de 792 dias é possível constatar uma recuperação das empresas sem VC/PE, 

revertendo às perdas de -17,71% para uma  valorização de 5,67% no período.  As empresas 

com VC/PE, no período de 792 dias, estendem os ganhos, saltando de 16,00% no período de 

528 dias para 29,26% no período de 792 dias. 
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O desempenho superior das empresas com participação de fundos de Venture Capital e 

Private Equity vão ao encontro dos resultados apresentados por Westerman et al (2008) que 

analisou os IPOs no mercado Americano e também estão em linha com o encontrado por  

Ferrari e Minardi (2010), que analisaram os IPOs  no Brasil no período de 2004 a 2008. 

 

O gráfico 2 apresenta o Retorno Excedente Acumulado (CAR) para o período de 1 dia, 6 

meses, 1 anos, 2 anos e 3 anos Após o IPO.  

 

 

Gráfico 2 – Retorno Excedente Acumulado (CAR) período de 2004-2012. 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática. 

 

 

 A tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas para as variáveis dependentes e 

variáveis de controle utilizadas na analise.   
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Tabela 09 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes. 

 CAR 1              

(1 dia) 

CAR132                   

(6 meses) 

CAR264                 

(1 ano) 

CAR528                      

(2 ano) 

CAR792                    

(3 ano) 

Toda amostra      

Média 0,057 0,065 0,061 -0,011 0,171 

Mediana 0,036913 0,042859 0,068107 -0,068723 0,20730 

C.V. 10,440 6,4631 33,152 100,05 5,2279 

Desvio Padrão 0,0957 0,35577 0,60830 0,91788 0,91129 

Assimetria 10,440 2,037 0,243 0,897 0,842 

Curtose 104,01 10,772 0,51445 2,0246 1,6271 

Amostra 109 109 109 109 96 

Com VC/PE      

Média 0,0485 0,1602 0,1693 0,1645 0,2926 

Mediana 0,030611 0,19735 0,25064 0,33352 0,45176 

C.V. 4,0825 4,0699 4,1081 4,1437 4,0807 

Desvio Padrão 0,77080 2,3613 2,5656 2,4950 4,4094 

Assimetria 5,3377 5,6650 5,3844   4,9610 5,3434 

Curtose 28,380 28,380 29,839 26,265 29,195 

Amostra 53 53 53 53 43 

Sem VC/PE      

Média 0,0644 -0,0244 -0,0402 -0,1771 0,0566 

Mediana 0,0373 -0,107 -0,051 -0,5096 -0,0459 

C.V. 3,8967 3,9963 4,0253 4,4558 4,7828 

Desvio Padrão 0,4981 4.3290 4,5390 4,0293 6,6983 

Assimetria 6,4821 1,3752 0,14501 -3,8356 1,3546 

Curtose 43,079 5,9487 2,1153 24,806 2,7650 

Amostra 56 56 56 56 53 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&BOVESPA. 
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Tabela 10 – Estatísticas descritivas das variáveis de controle.  

 V_CAP SEIBOV VC/PE ISO FRISCO FUNC CONSE CON_IND CRISE 

 

Toda amostra 

         

Média 679,9 0,1 0,48  0,40 27 2644 7 1,68 0,27 

Mediana 513,00 0,1 0,00 0,00 27 992 7 2 0,00 

C.V. 1,504 0,196 1,032 1,221 0,2653 1,685 0,3057 0,5683 1,630 

Des. Padrão 1022,7 0,1888 0,5021 0,492 7,250 4491, 2,132 0,9593 0,4486 

Assimetria 6,059 -4,997 0,56 ,398 -,543 2,676 ,971 -,103 1,021 

Curtose 38,810 22,28 -1,997 -1,845 2,554 7,048 2,296 -0,452 -0,986 

Amostra 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

 

Com VC/PE 

         

Média 751,49 0,1 1,00 0,64 27,64 2341,6 7,32 1,849 0,00 

Mediana 539,32 0,1 1,00 1,00 27,00 992,00 7 2 0,00 

C.V. 1,604 0,196 0,00 0,754 0,224 1,7448 1,744 0,300 1,2462 

Des. Padrão 922,7 0,1857 0,00 0,484 6,214 4085,7 2,199 0,885 0,493 

Assimetria 6,027 -4,37 0,00 -0,590 -0,494   3,3339 3,333 -0,205 0,4243 

Curtose 38,102 22,12 0,00 -1,656 1,287 12,553 12,553 -0,0710 -1,819 

Amostra 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

 

Sem VC/PE 

         

Média 612,25 0,94643 0,00 0,17 27 2969 6,64 1,53 0,160 

Mediana 477,50 1 0,00 0,00 27 954,50 6,00 2,00 0,00 

C.V. 1,493 0,243 NA 2,162 0,301 1,637 03056 0,656 2,305 

Des. Padrão 914,12 0,227 0,00 0,386 8,156 4861,5 2,030 1,008 0,370 

Assimetria 5,557 -3,965 NA 1,678 -0,488 2,178 0,441 0,062 1,847 

Curtose 34,050 13,723 NA 0,817 2,453 4,081 2,105 -0,644 1,413 

Amostra 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&BOVESPA 
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A estatística descritiva apresentada na tabela 10 nos permite avaliar algumas características 

importantes da amostra. A amostra de empresas com participação de fundos de VC/PE possui, 

em média, uma quantidade maior de conselheiros independentes do que a amostra de 

empresas sem a participação de fundos de VC/PE, consistente com o encontrado por Backer e 

Gompers (2003) que afirmam que as empresas que possuem apoio de fundos de Venture 

Capital possuem maior quantidade de membros independentes em seu conselho 

administrativo.  

 

Outro ponto de destaque da analise das estatísticas descritivas são a preferência do segmento 

de atuação da BMF&Bovespa, ao realizar o IPO na bolsa de valores de São Paulo 

(BOVESPA) a empresa pode optar por um tipo de segmento de governança corporativa, que 

são: Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 e Bovespa Mais.  Em toda a amostra analisada, de 109 

empresas, apenas 4 realizaram IPO no nível 1 de governança corporativa,  sendo 105 

empresas que compõem a amostra, optaram pelos níveis mais elevados de governança 

corporativa.  

 

Em relação aos fatores de risco, foi possível constatar que tantos as empresas que compõe a 

amostra de IPOs apoiados por VC/PE e as empresas em apoio ou participação deste tipo de 

fundos, estão sujeitas, em média, ao mesmo número de fatores de risco.   

 

Também foi possível constatar com base nas analises das estatísticas descritivas que o número 

de funcionários das empresas investidas por fundos de VC/PE, não são diferentes das 

empresas que não possuem participação de fundos de VC/PE.  O que vai de  encontro  ao 

analisado por Westerman et al (2008), que verificou um número menor de funcionários nas 

empresas com participação de VC/PE. 

 

O tamanho do conselho administrativo, em média, é igual para as amostras de empresas com 

participação de VC/PE e sem participação de VC/PE.  Não apresentando nenhuma diferença 

no que se refere à quantidade de conselheiros dentro da organização. 
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4.1 – Regressões para analise do Retorno Excedente Acumulado (CAR) 

 

Para analisar o resultado da segunda questão de pesquisa, que verifica se as empresas 

investidas por fundos de Venture Capital e Private Equity apresentam um desempenho 

superior no preço das ações, foi feita a regressão de acordo com a equação 08. O Software 

utilizado para analise da regressão foi o GRETL, versão 1.9.11. Foram realizadas regressões 

para os diferentes períodos: 1 dia, 6 meses, 1 ano, 2 anos e 3 anos. A primeira linha da tabela 

apresenta o coeficiente e a segunda linha o p-valor.  

 

Tabela 11 – Resultado da regressão para CAR (Retorno Excedente Acumulado) 1 dia. 

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 

Const 0,508369 

(1,22e-09)*** 

0,506667 

(9,73e-010)*** 

0,380168 

(2,86e-07)*** 

0,337874 

(8,26e-08)*** 

V_CAP 1,62838 

(0,1757) 

1,62838 

(0,1757) 

1,20068 

(0,3395) 

1,95115 

(0,1340) 

 

Se_Boves 

-0,204870 

(0,0013)*** 

-0.0205307 

(0,0012)***    

-0,203776 

(0,0022)*** 

 

------ 

 

VC/PE 

0,00348 

(0,8976) 

0,001754 

(0,9460) 

0,001146 

(0,9665) 

0,005593 

(0,8439) 

 

ISO 

-0,00269 

(0,9204) 

-0,002455 

(0,9271) 

-0,0025878 

(0,9270) 

-0,0014433 

(0,6071) 

 

Frisco 

-0,00552 

(0,0008)*** 

-0,005522 

(0,0008)*** 

 

------ 

-0,005484 

(0,0015)*** 

 

Func 

-3,71666 

(0,1511) 

-3,78352 

(0,1395) 

-3,95328 

(0,1426) 

-3,00803 

(0,2652) 

 

Consel 

-0,01169 

(0,0599)* 

-0,011507 

(0,0606)* 

-0,0143795 

(0,0251)** 

-0,0148626 

(0,0216)** 

 

Con_Ind 

-0,01290 

(0,3115) 

-0,0126335 

(0,3172) 

0,01388 

(0,2966) 

-0,0158442 

(0,2352) 

 

Crise 

-0,00627 

(0,8174) 

 

------- 

 

------ 

-0,009018 

(0,7515) 

R2 0,284745 0,284358 0,19805 0,205214 

F 4,379130 4,966824 3,563341 3,227495 

Obs.  109 109 109 109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 

*** Significância a 1%, ** Significância a 5%¨ e * Significância a 10%  
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A analise dos resultados da regressão para o período de 1 (um) dia não apresentou evidências  

de que a participação de fundos de VC/PE faz aumentar o desempenho no preço das ações da 

empresas investidas. As únicas variáveis que são significantes na análise são: Fatores de risco 

(Frisco), tamanho do conselho (Consel) e segmento de governança (Seg_Boves).  

 

Tabela 12 – Resultado da regressão para CAR (Retorno Excedente Acumulado) 6 meses. 

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 

Const 0,571856 

(0,0098 

0,604928 

(0,0065)*** 

0,516238 

(0,0170)** 

0,399308 

(0,0411)** 

V_CAP -1,81543                  

(0,6089) 

-5,22339 

(0,8805) 

-2,37048 

(0,4748) 

1,21756 

(0,7282) 

 

Seg_Boves 

-0,166555 

(0,3491) 

-0,158062 

(0,3773) 

-0,202734 

(0,2564) 

0,155574 

(0,3913) 

 

VC/PE 

0,153304 

(0,0507)* 

0,187009 

(0,0143)** 

0,167287 

(0,0272)** 

0,186021 

(0,0161)** 

 

ISO 

0,0836624 

(0,2808) 

0,0789918 

(0,3115) 

0,0971428 

(0,2130) 

0,0787772 

(0,3193) 

 

Frisco 

-0,0089683 

(0,0531)* 

-0,0089758 

(0,0546)* 

-0,0100089 

(0,0322)** 

 

----------- 

 

Func 

-4,47474 

(0,5448) 

-3,17570 

(0,6675) 

4,45874 

(0,5477) 

3,45163 

(0,6451) 

 

Consel 

-0,0252172 

(0,1555) 

0,0288706 

(0,1039) 

 

----------- 

0,0325889 

(0,3799) 

 

Con_Ind 

-0,0253606 

(0,4871) 

-0,0305575 

(0,4041) 

0,0442458 

(0,2194) 

0,0335389 

(0,0605)* 

 

Crise 

0,121919 

(0,1197) 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

R2 0,201460 0,181584 0,159541 0,150614 

F 2,775146 2,773402 2,738913 2,558494 

Obs.  109 109 109 109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 

*** Significância a 1%, ** Significância a 5%¨ e * Significância a 10%  
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Os resultados obtidos com a regressão para o Retorno Excedente Acumulado (CAR) para o 

período de seis meses apresentado na tabela 12, apresentou evidências de que a participação 

de fundos de VC/PE nas empresas investidos pode prever um desempenho superior dos 

preços das ações para o período de 132 dias após o IPO.  Quando a variável dummy crise é 

excluída do modelo, a variável VC/PE passa a ter mais significância para explicar o Retorno 

Excedente Acumulado para o período de 132 dias após o IPO.  A variável frisco, também 

possui relevância estatística no período de 132 dias, o que pode se explicado pela quantidade 

de fatores risco, ser na média, a mesma para todas as empresas da amostra. Quando a variável 

Crise e a variável Frisco são excluídas do modelo, a variável Con_Ind passa a apresentar 

relevância estatística a 10%, porem as outras variáveis não se mostram relevante para analise.  

 

Tabela 13 – Resultado da regressão para CAR (Retorno Excedente Acumulado) 1 ano. 

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 

Const 0,715484 

(0,0343)** 

0,812031 

(0,0204)** 

0,409876 

(0,1090) 

0,245149 

( 0,1960) 

V_CAP 4,20382 

(0,4405) 

7,97884 

(0,1488) 

8,51220 

(0,1266) 

7,87351 

(0,1499) 

 

Seg_Boves 

-0,505480 

(0,0658)* 

-0,480687 

(0,0915)* 

 

----------- 

 

----------- 

 

VC/PE 

0,0981465 

(0,4111) 

0,196546 

(0,1009) 

0,199705 

(0,0986)* 

0,198251 

(0,0988)* 

 

ISO 

0,124549 

(0,2953) 

0,110914 

(0,3689) 

0,0835967 

(0,4982) 

0,0831962 

(0,4980) 

 

Frisco 

-0,00742621 

(0,2933) 

0,0074483 

(0,3102) 

0,00735902 

(0,3204) 

 

----------- 

 

Func 

-4,01844 

(0,7229) 

2,26063 

(0,9846) 

1,36950 

(0,9073) 

 

----------- 

 

Consel 

-0,0270995 

(0,3186) 

0,0377653 

(0,1780) 

-0,0450100 

(0,1082) 

-0,0485433 

(0,0777)* 

 

Con_Ind 

0,00658105 

(0,9063) 

0,008590 

(0,8820) 

0,0152280 

(0,7939) 

-0,0169069 

(0,7706) 

 

Crise 

0,355927 

(0,0036)*** 

 

----------- 

 

----------- 

 

----------- 

R2 0,189201 0,116152 0,090486 0,081424 

F 2,566868 1,642699 1,435473 1,826022 

Obs.  109 109 109 109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 

*** Significância a 1%, ** Significância a 5%¨ e * Significância a 10% 
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De acordo com os resultados das regressões apresentados na tabela 13, a variável crise é a que 

possui maior relevância para a análise, esta significância pode ser explicada pelo período da 

crise do subprime, que aconteceu após o mês de agosto de 2008. Quando se analisa o CAR 

(Retorno Excedente Acumulado) para o período de 1 ano, o retorno é afetado pela crise.  

 

Quando se exclui a variável Crise e a variável Seg_Boves, a variável VC/PE passa a 

apresentar relevância a 10%, porem o poder explicativo do modelo caí para mais da metade 

quando comparado ao modelo completo. 

 

Tabela 14 – Resultado da regressão para CAR (Retorno Excedente Acumulado) 2 anos. 

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 

Const 0,945211 

(0,0450)** 

0,485432 

(0,1858) 

0,481454 

(0,1806) 

0,263174 

(0,3293)* 

V_CAP 4,68575 

(0,5380) 

0,000122698 

(0,1255) 

0,000119147 

(0,1362) 

 

 

Seg_Boves 

-0,800073 

(0,0375)** 

 

-------- 

 

-------- 

 

-------- 

 

VC/PE 

0,130154 

(0,4352) 

0,310948 

(0,0739)* 

0,382207 

(0,0131)** 

0,316463 

(0,0681)* 

 

ISO 

0,260310 

(0,1187) 

0,192995 

(0,2776) 

 

-------- 

0,187577 

(0,2902) 

 

Frisco 

-0,0068992 

(0,4840) 

-0,00679834 

(0,5225) 

0,00704766 

(0,5070) 

 

-------- 

 

Func 

-1,16588 

(0,4620) 

-2,37360 

(0,8884) 

-2,70196 

(0,8729) 

 

-------- 

 

Consel 

-0,0370135 

(0,3295) 

-0,0674626 

(0,0941)* 

0,0802586 

(0,0400)** 

-0,0517714 

(0,1656) 

 

Con_Ind 

-0,0492731 

(0,5287) 

-0,0868189 

(0,3012) 

 

-------- 

-0,0846125 

(0,3125) 

 

Crise 

0,635998 

(0,0002)*** 

 

-------- 

 

-------- 

 

-------- 

R2 0,254791 0,115077 0,098575 0,091094 

F 3,760967 1,876313 2,252709 2,605820 

Obs.  109 109 109 109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 

*** Significância a 1%, ** Significância a 5%¨ e * Significância a 10% 
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De acordo com os resultados das regressões apresentados na tabela 14, novamente a variável 

Crise é a que possui maior relevância para a análise, Quando se analisa o CAR (Retorno 

Excedente Acumulado) para o período de 2 ano, o retorno é afetado novamente pela crise.  

 

Quando se exclui a variável Crise, ISSO, Con_ind e a variável Seg_Boves, a variável VC/PE 

passa a apresentar relevância a 05%, porem como ocorreu na analise anterior, o poder 

explicativo do modelo caí para mais da metade quando comparado ao modelo completo. 

 

Tabela 15 – Resultado da regressão para CAR (Retorno Excedente Acumulado) 3 anos. 

 Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3 Regressão 4 

Const 1,23575 

(0,0151)** 

0,717715 

(0,0395)** 

0,348224 

(0,3045) 

0,309892 

(0,0736)* 

V_CAP 6,90766 

(0,3980) 

0,000154879 

(0,3720) 

0,348224 

(0,1945) 

 

------- 

 

Seg_Boves 

-0,804466 

(0,0510)* 

0,208704 

(0,0276)** 

 

------- 

 

------- 

 

VC/PE 

0,0266084 

(0,8817) 

0,244159 

(0,4891) 

0,154391 

(0,3987) 

0,170628 

(0,3489) 

 

ISO 

0,302791 

(0,0912) 

-0,0002233 

(0,1796) 

0,290247 

(0,1257) 

0,274324 

(0,1459) 

 

Frisco 

-2,04384 

(0,9985) 

-0,0807254 

(0,7326) 

-0,0032247 

(0,7750) 

-0,196782 

(0,0241)** 

 

Func 

-3,34945 

(0,0508)* 

-0,167467 

(0,0889)* 

 

------- 

 

------- 

 

Consel 

-0,0459526 

(0,2597) 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

Con_Ind 

-0,132700 

(0,1158) 

 

------- 

0,208667 

(0,0182)** 

 

------- 

 

Crise 

0,591053 

(0,0013)*** 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

R2 0,248552 0,122419 0,090760 0,075639 

F 3,638405 2,371428 2,056283 2,863990 

Obs.  96 96 96 96 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 

*** Significância a 1%, ** Significância a 5%¨ e * Significância a 10% 
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Os resultados obtidos com a regressão para o Retorno Excedente Acumulado (CAR) para o 

período de 3 anos apresentado na tabela 15, não apresentou evidências de que a participação 

de fundos de VC/PE nas empresas investidas pode explicar o Retorno Excedente Acumulado 

(CAR) para 792 dias, diferente do que foi encontrado para outros períodos da análise tal 

insignificância da variável VC/PE pode ser explicado pela perda de relevância dos fundos de 

VC/PE no longo prazo. 

 

As analises realizadas neste trabalho, para uma amostra de 109 IPOs, para o período de 

2004/2012, permite confirmar a segunda questão de pesquisa, que avalia se a participação de 

fundos de VC/PE afeta positivamente o desempenho no preço das ações das empresas 

investidas por este tipo de fundo.  A tabela 16 demonstra o Retorno Excedente Acumulado 

(CAR) para todos os períodos analisados. 

 

Tabela 16- Retorno Excedentes Acumulados (CAR) 

Dias após o IPO IPOs com VC/PE IPOs sem VC/PE Toda Amostra 

1 dia 

 

4,854% 6,561% 5,731% 

132 dias 

 

16,02% -2,440% 6,535% 

264 dias  

 

16,93% -4,021% 6,165% 

528 dias 

 

16,45% -17,718% -1,103% 

792 dias 

 

29,264% 5,667% 17,141% 

Amostra observada 53 56 109 

Fonte: Desenvolvida pelo autor com dados da Economática e BMF&Bovespa. 
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5.CONCLUSÃO 

 

Este estudo tem como objetivo principal contribuir com a literatura nacional de fundos de 

Venture Capital e Private Equity,  avaliando a influencia deste tipo de fundo sobre os 

funcionários das empresas investidas. Para tal, este estudo buscou analisar se existe uma 

relação entre a participação de fundos de VC/PE nas empresas e a concessão de incentivos de 

opções de compra de ação para todos os funcionários. Ao mesmo tempo em que este estudo 

analisa o uso generalizado de Incentivos via Stock Options (ISOs), ele também buscou 

analisar se a participação de fundos de Venture Capital e Private Equity é capaz de prever o 

desempenho superior no preço das ações das empresas apoiadas por este tipo de fundo. 

 

Para avaliar a primeira questão de pesquisa, que analisa se a participação de fundos de VC/PE 

em uma empresa faz aumentar a probabilidade do uso generalizado de incentivos via Stock 

Options,  utilizou-se um modelo de regressão logística. O modelo de regressão logística 

apontou que a probalidade de uma empresa com participação de fundos de VC/PE 

generalizarem o uso de Incentivos via Stock Options para todos os funcionários é  8 vezes 

maior  de que uma empresa sem a participação deste tipo de fundo generalizar este tipo 

incentivo.  O resultado encontrado nesta análise é similar ao apresentado por Westerman 

et al (2008) que encontrou uma probabilidade maior das empresas com participação de fundos 

de Private Equity generalizarem o uso de incentivos via Stock Options para uma Amostra de 

IPOs nos EUA.   

 

Para analisar a segunda questão de pesquisa, que analisa se as empresas com participação de 

fundos de VC/PE apresentam um desempenho superior no preço das ações do que as 

empresas que não possuem a participação deste tipo de fundo. Utilizou-se a metodologia do 

CAR (Cumulative Abnormal Return). A metodologia empregada tem como base os trabalhos 

de Ferrari e Minardi (2010) e Tavares e Minardi (2009). Com base nesta metodologia, 

constatou-se que as empresas que possuem participação de fundos de VC/PE, apresentam um 

desempenho superior no preço de suas ações. 

 

Uma das limitações deste estudo é a quantidade de IPOs que compõem a amostra, quando 

comparado as analises realizadas no mercado americano, a amostra utilizada neste estudo se 

mostra muito pequena. O trabalho de Westerman et al (2008) analisou 402 IPOs, enquanto 

Brav e Gompers (1997)  realizaram uma analise com uma amostra de 934 IPOs.  
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Este estudo contribui com a teoria de agência, fornecendo informações de como os fundos de 

VC/PE fazem uso de estratégias de Incentivos via Stock Options (ISOs) como complemento 

das estratégias de monitoramento. 
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