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A Iniciativa Gate2Growth

O portal Gate2Growth.com, criado em 2002, destina-se às redes de finan-
ciadores, peritos em crescimento de empresas e prestadores de serviços.
Constitui uma iniciativa pan-europeia de grande dimensão em favor dos
empresários, apoiada pela Comissão Europeia através do seu programa
Inovação/PME. Os empresários podem encontrar no portal
www.Gate2Growth.com um enorme leque de serviços para os auxiliar a
lançar, financiar e desenvolver as suas empresas. O objectivo da iniciativa
Gate2Growth é aumentar a transparência do mercado e melhorar as pos-
sibilidades de os empresários e investidores europeus se encontrarem e
criarem novas empresas europeias com potencial de crescimento!

O portal Gate2Growth.com é também uma excelente ferramenta para os
inúmeros prestadores de serviços e as organizações de apoio em toda a
Europa que auxiliam os empresários a construir as suas empresas.

O sítio www.Gate2Growth.com na Web oferece aos empresários diversos
serviços úteis, entre os quais um espaço de trabalho privado na Internet,
denominado Dataroom e a possibilidade de verificar se o seu plano empre-
sarial possui todos os elementos necessários, antes de o apresentarem
aos investidores. O sítio inclui igualmente um serviço de procura de cor-
respondência na Internet, que permite estabelecer uma ligação entre o
perfil do projecto e os perfis dos investidores mais adequados existentes
na base de dados Gate2Growth. A iniciativa Gate2Growth inclui workshops
para empresários, formação intensiva para empresários e outras activida-
des pertinentes.

No sítio Gate2Growth.com na Web, encontrará apoio para ultrapassar
muitos dos problemas e desafios mencionados no texto de Lars Krull, po-
dendo testar até que ponto se encontra preparado para a apresentação
aos investidores, através dos serviços de diagnóstico Gate2Growth. Mas
também aceitaremos de bom grado quaisquer desafios que queira lançar,
tanto a nós como aos nossos serviços, como o faz Lars Krull em certas
partes da presente obra.

Para mais informação, consultar www.Gate2Growth.com.
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Prefácio do autor

Lars Krull

Enquanto investidor de capital de risco, sou frequentemente confrontado
com as perguntas seguintes: O que faz a diferença entre uma boa e uma
má ideia empresarial? Por que razão algumas ideias empresariais rece-
bem a aprovação de um investidor e outras não? Nas minhas actividades
quotidianas, raramente disponho de tempo para responder a estas per-
guntas em profundidade. A presente obra foi escrita, nomeadamente, para
colmatar essa lacuna.

O objectivo da presente obra é desvendar um pouco os processos de pen-
samento de um investidor de capital de risco quando avalia uma ideia em-
presarial, antes de decidir se irá ou não investir na empresa em questão.
Assim, destina-se, em primeira instância, aos inúmeros empresários que
possuem uma ideia empresarial e já pensaram na hipótese de procurarem
capital de risco, mas necessitam de aconselhamento sobre que requisitos
serão necessários para a sua obtenção. Os empresários que não neces-
sitem de capital de risco poderão também tirar partido destes conselhos.

Em segundo lugar, a presente obra pode ser considerada como um debate
sobre as premissas em que se baseia um conceito empresarial sustentá-
vel, do ponto de vista de um investidor de capital de risco. Por conseguinte,
destina-se a todos os que se interessem pelo domínio da criação de em-
presas, designadamente, juristas, contabilistas, empresários, instituições
bancárias e outros consultores. Esperemos que lhes possa ser útil.

Boa leitura!

Lars Krull, Copenhaga, Janeiro de 2003
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Capítulo 1

Capital de risco - porquê e quando?

Uma empresa em crescimento exige capital - muitas vezes, em grande
quantidade. Se não puder dispor de fundos ilimitados provenientes de
poupança, família e amigos, quais são as suas opções, caso tenha uma
ideia empresarial perfeita que pretenda concretizar? Para alguns, a solu-
ção é recorrer ao capital de risco.

O capital de risco é o capital investido na sua
empresa ou ideia empresarial por investido-
res profissionais que, em troca, terão uma
participação na referida empresa. O investi-
dor de capital de risco pretende que a renta-
bilidade do seu investimento seja considera-
velmente maior do que a habitualmente pre-
vista, no caso de uma carteira de investi-
mentos normal. Ao contrário de muitos outros
tipos de investidores, um investidor de capital de risco investirá tendenci-
almente em empresas em fase de arranque, quando não existem resulta-
dos concretos em termos de crescimento, a fim de obter a maior rentabili-
dade possível a longo prazo.

Contudo, o capital de risco é mais do que apenas dinheiro. É também uma
parceria entre si e a empresa de capital de risco, com o objectivo comum
de acelerar o crescimento da sua empresa, de modo a que possa recolher
os frutos da sua ideia empresarial.

Muitas sociedades de grande dimensão foram inicialmente financiadas por
capital de risco, numa altura em que as suas concepções empresariais
eram apenas esboços no papel. É o caso de empresas como a Microsoft, a
Lexmark, a Compaq, a Sun, a Intel, a Amgen, a Genentech e muitas ou-
tras. O mercado de capital de risco possui uma longa história na América
do Norte, onde tem vindo a funcionar em benefício tanto do sector empre-
sarial como dos investidores, enquanto o mercado de capital de risco eu-
ropeu dá ainda os seus primeiros passos.

Quem deverá tentar obter capital de risco?

As empresas que, seguramente, serão candidatas à obtenção de capital
de risco possuem duas coisas em comum: têm francas hipóteses de se
tornarem rapidamente agentes importantes nas suas esferas específicas e
operam em domínios muito valorizados, como os mercados em cresci-
mento e a biotecnologia.

Ou seja, se a sua empresa operar num mercado em crescimento e/ou a
sua ideia empresarial for tão boa que gere perspectivas de uma taxa de

O dinheiro vai para
onde é necessário
e permanece onde
o tratarem melhor.

Walter Wriston
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crescimento elevada e de uma taxa de rendimento elevada para os inves-
tidores, a sua empresa é uma candidata potencial ao capital de risco.

Contudo, preencher o critério de crescimento não é fácil. A maior parte das
sociedades de capital de risco desejaria ter uma taxa de rendimento supe-
rior a 50% a longo prazo, isto é, cinco a oito anos, o prazo normal para o
investimento de capital de risco. Se a sua empresa não puder gerar essa
taxa de rendimento dentro do prazo, ser-lhe-á difícil atrair investidores de
capital de risco, porque o risco do investimento é demasiado elevado rela-
tivamente ao potencial de rendimento. Assim, terá de procurar outras fon-
tes de financiamento. Por outro lado, o capital de risco pode ser exacta-
mente o que é necessário para fazer arrancar um boa ideia empresarial.
Se o critério do crescimento estiver preenchido, qualquer pessoa pode, em
princípio, obter capital de risco.

E contudo...

O capital de risco é "dinheiro inteligente", que considera não só o rendi-
mento a curto prazo, mas também o potencial e as perspectivas de gerar
crescimento em parceria consigo. A força do investidor de capital de risco
reside na combinação de saber-fazer e capital.

Se estiver à procura de capital apenas porque uma instituição bancária lhe
recusou um empréstimo não garantido, não é boa ideia tentar interessar
um investidor de capital de risco. Apenas servirá para ficar desapontado.
Para um investidor de capital de risco, o desafio é transformar a sua em-
presa numa história de êxito, juntamente consigo.

O que pode esperar de um investidor de capital de risco?

Um das vantagens mais significativas do capital de risco é o facto de esta
forma de financiamento apoiar o crescimento rápido e a evolução. En-
quanto empresário, pode sempre optar por uma estratégia mais lenta em
que a sua empresa se desenvolva em simultâneo com o crescimento dos
ganhos, mas, nesse caso, corre o risco de ser "ultrapassado", isto é, ou-
tros, antes de si, irão recolher os benefícios. Trata-se de um risco muito
provável se operar num mercado de crescimento rápido.

Como todos os outros colaboradores, os investidores de capital de risco
variam muito. Muitos investidores de capital de risco na fase inicial tendem
a investir menos de um milhão de euros, enquanto apenas aproximada-
mente 30% preferem investir mais de dois milhões de euros. São ainda
menos os que desejam ultrapassar este nível. Contudo, encontrará igual-
mente investidores de capital de risco que investirão mais de cinco milhões
de euros em projectos com antecedentes confirmados.

Além de encontrar capital, é importante encontrar um investidor que lhe
ofereça o que é necessário para desenvolver a sua empresa. As ofertas
dos investidores de capital de risco não são facilmente comparáveis.
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Um dos factores importantes é encontrar, nomeadamente, um investidor
de capital de risco que o possa auxiliar a tornar a sua empresa mais con-
correncial. Se prosperar no respectivo mercado, a sua empresa vai tam-
bém ganhando valor com o tempo.

Como acima mencionado, o capital de risco é uma combinação de dinheiro
e saber-fazer. Existem, é claro, investidores de capital de risco que apenas
fornecem o capital, actuando, em seguida, como supervisores passivos,
mas esses constituem uma excepção à regra. A maior parte dos investido-
res de capital de risco apenas participará nas empresas cujo desenvolvi-
mento considere poder beneficiar. Pretendem obter influência, mas tam-
bém estão dispostos e interessados em auxiliar a empresa e a apoiar o
seu desenvolvimento, por exemplo, enquanto membros do conselho de
administração ou prestando assistência na gestão, através da introdução
de uma rede de contactos, acordos de crédito, aconselhamento, etc.

Um bom investidor de capital de risco trabalha em coordenação com a
gestão, não sendo apenas um supervisor que assegura o seu investimen-
to. Participa activamente no sentido de aumentar o valor da empresa, be-
neficiando-o a si e aos seus parceiros. Na sua qualidade de empresário,
não necessita de supervisores, mas antes de pessoas experientes com
quem possa discutir e que estejam dispostas a partilhar as suas redes e o
seu saber-fazer consigo. Após o investimento do capital, é seu direito es-
perar que o investidor de capital de risco se mantenha fiel ao papel que
aceitou desempenhar. Um investidor de capital de risco pode, por exemplo,
contribuir:

• fornecendo capital de arranque
• formando um conselho de administração eficaz e equilibrado
• recrutando novos gestores e quadros-chave
• ajudando a fornecer capital nas fases de desenvolvimento posteriores
• simulando estratégias e tácticas
• adquirindo concorrentes
• internacionalizando a empresa antes de uma oferta pública agendada
• aconselhando sobre a saída (fazendo cessar gradualmente a parceria

no momento certo)
• obtendo informações sobre a concorrência
• reestruturando uma empresa após uma estratégia fracassada

As minhas próprias actividades enquanto investidor de capital de risco
abrangeram todos os elementos acima mencionados. Em muitos casos,
estamos também relativamente empenhados na conclusão de um acordo
sobre o "cenário de saída", isto é, a forma como fazer cessar gradualmente

a parceria a longo prazo, a contento de todos. É normalmente o caso, quer
o objectivo seja uma oferta pública quer seja apenas um objectivo de cres-
cimento.



Como encontrar capital de risco         10       Ideias e conselhos de um investidor de capital de risco

Preferimos, frequentemente, começar com uma participação relativamente
grande e, quando se prova o valor do investimento, transferir a participa-
ção de novo para os empresários. É importante para nós que o nosso pro-
jecto comum continue a ser aliciante para nós.

Capital de risco em várias fases de desenvolvimento

No que diz respeito às fases de desenvolvimento, os investidores de capi-
tal de risco distinguem, em traços largos, três tipos de injecção de capital:

• Fase inicial ou de incubação. Os investidores de capital de risco neste
segmento dedicam-se ao arranque de empresas, desde o seu início, e
injectam-lhes o chamado capital de lançamento.

• Injecção de capital de desenvolvimento. Estes investidores de capital
de risco dedicam-se preferencialmente a injectar capital em empresas
que enfrentam uma mudança no seu desenvolvimento.

• Injecção de capital estrutural. Estes investidores de capital de risco
estrutural adquirem empresas (através da compra de uma empresa de-
rivada ou da compra de uma participação de controlo) com o objectivo
de obter o controlo e, subsequentemente, garantir a estrutura mais cor-
recta e de maior valor.

São muito poucos os investidores de capital de risco que operam em todas
as três fases. O BankInvest é um deles.

Para finalizar estes comentários introdutórios, é importante sublinhar que
nenhum investidor de capital de risco espera que seja o empresário sozi-
nho a assegurar todas as tarefas. No entanto, para que se forme uma par-
ceria é essencial que ele esteja disposto a dedicar a energia, a atenção e
os recursos necessários à construção de uma empresa sustentável.

Os investidores de capital de risco estão habituados a assumir riscos e a
trabalhar em condições incertas, mas isso é interpretado, com demasiada
frequência, como um convite à apresentação de ideias mal delineadas e de
sonhos. Se o empresário não tem objectivos definidos e desconhece a
direcção que irá imprimir à sua empresa, como poderá o investidor de ca-
pital de risco saber qual a melhor forma de o auxiliar? Um investidor de
capital de risco é a sua melhor fonte de motivação, mas, também, o seu
crítico construtivo mais severo.

A injecção de capital de risco não só representa um selo de aprovação
para a sua empresa e para a sua ideia empresarial, como para si próprio,
enquanto empresário. Irá igualmente abrir-lhe portas.
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A opinião do mundo circundante sobre uma empresa melhora frequente-
mente, de forma significativa, quando essa empresa recebe uma injecção
de capital, uma vez que isso implica que um investidor de capital de risco
respeitado lhe concedeu o seu aval e decidiu auxiliar a sua empresa a an-
dar pelo seu próprio pé.
Posteriormente, outros parceiros empresariais não hesitarão em lhe con-
ceder crédito ou celebrar outros acordos consigo. Ou seja, o investidor de
capital de risco ajuda-o a "garantir um ponto de apoio". E, uma vez que
estamos a falar de capital, será provavelmente o primeiro a concordar que
esse efeito positivo não tem, literalmente, preço.

Um período educativo

Uma injecção de capital de risco não é apenas um impulso para a sua em-
presa, é também o início de um período emocionante e educativo - um
período em que tem a oportunidade de trabalhar com os melhores consul-
tores no desenvolvimento da sua empresa. Por que não tentar?

É frequente ouvir empresários afirmar que quem nunca tentou dirigir a sua
própria empresa perdeu uma dimensão importante da vida, mesmo que os
seus associados o considerem um bom gestor ou assistente. Dirigir uma
empresa sua é como construir a sua própria casa, algo que, sem dúvida,
vale a pena tentar, quer se trate de vender meias ou de participar em em-
preendimentos. Existem muitos teóricos com ideias sobre como deve fun-
cionar uma empresa, mas o seu conhecimento especializado não é com-
parável à experiência fornecida pela vida real.

A vida é simplesmente assim: criar, produzir, ser responsável por outras
pessoas e não poder desistir de um dia para o outro. Hoje em dia, muitas
pessoas têm receio de optar pelo emprego por conta própria. Assusta-as o
risco, esquecendo-se da alegria e da liberdade. Espero que tenha a cora-
gem necessária.
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Capítulo 2

Os objectivos do investidor de capital de risco

O primeiro passo é o mais difícil e, enquanto empresário, sentirá por vezes
que o seu progresso está a ser impedido por aqueles que o deveriam auxi-
liar - consultores, instituições bancárias, fornecedores, etc. Todos eles têm
objectivos diferentes dos seus: as instituições bancárias estão principal-
mente interessadas em solvabilidade e risco de crédito; os juristas con-
centram-se nos pormenores legais e os contabilistas apenas se preocu-
pam com a contabilidade, etc.

No que diz respeito à visão do que será a sua
empresa, um investidor de capital de risco é o
seu melhor aliado, uma vez que partilha as
suas aspirações: construir uma empresa de
êxito e próspera, que se espera seja sustentá-
vel, aumentando o seu valor no futuro. Não se
conforma com uma análise dos pormenores,
procurando antes uma imagem completa. Aci-
ma de tudo, deseja auxiliá-lo a alcançar o seu
objectivo e a transformar a sua visão em reali-
dade.

Contudo, poderá ser vantajoso conhecer com mais exactidão a atitude de
um investidor de capital de risco relativamente a vários aspectos funda-
mentais de qualquer conceito empresarial. Enquanto empresário, terá de
saber o que pensa o investidor de capital de risco ao avaliar a sua empre-
sa, isto é, quais são os seus critérios de avaliação.

Três palavras-chave

Independentemente do investidor de capital de risco que escolher, existem
certas considerações comuns a todas as avaliações de investimento. São,
sem dúvida, a fonte do êxito ou do fracasso e, por conseguinte, formam a
espinha dorsal da avaliação que o investidor de capital de risco faz de um
conceito empresarial.

• O empresário e a sua equipa de gestão têm as qualidades necessárias
para transformar essa ideia num êxito?

• A ideia do empresário é apenas uma ilusão efémera ou trata-se de um
verdadeiro modelo empresarial com capacidade para sobreviver a lon-
go prazo?

• A estratégia do empresário explora um nicho comprovado do mercado?
• O empresário e a sua equipa são capazes de gerir e administrar os

fluxos de caixa e os resultados?

Devemos
considerar-nos como
dois investidores que
apostam num
mesmo projecto,
com um objectivo
comum: transformar
uma visão em
realidade.
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• O empresário e a sua equipa são capazes de gerir e administrar o
crescimento?

Estas considerações podem também ser condensadas em três pala-
vras-chave: gestão, vantagens e resultados. Qualquer empresa que procu-
re capital de risco concluirá que o investimento só se irá realizar se o in-
vestidor de capital de risco estiver convencido de que o conceito empresa-
rial satisfaz estes três critérios.

Para si, enquanto empresário, tal significa que, desde o início, tem de estar
preparado para avaliar continuamente o seu plano empresarial, a sua es-
trutura, a sua apresentação, etc. com base numa única pergunta: os seus
planos respeitam as três palavras-chave? Esta pergunta deve ser a sua
única fonte de orientação para todas as suas actividades e as pala-
vras-chave devem infiltrar-se de tal modo no seu subconsciente que as
saiba de cor até durante o sono!

Antes de apresentar a sua ideia, tem de reflectir sobre quem irá dirigir a
empresa, de saber se esta cumpre uma função no mercado e o que irá

gerar os resultados. Existe ainda uma outra
pergunta de carácter prático, que a maior
parte das pessoas tende a esquecer, nomea-
damente: como tenciona penetrar no merca-
do e continuar a assegurar a gestão quotidia-
na da sua empresa? Como irá lançar o seu
barco à água? Ou seja, trata-se do que ge-
ralmente se designaria "execução". Todos
estes aspectos serão analisados pelo investi-
dor de capital de risco.

Para começar, poderá ser uma boa ideia
tentar imaginar a realidade crua após o lan-
çamento da ideia. "Preocupar-se" um pouco
antecipadamente poderá ser um bom exercí-

cio. Tal permite-nos, frequentemente, encarar o mundo de uma forma mais
realista. Poderá, por exemplo, colocar-se algumas perguntas básicas su-
plementares:

• Qual é a dimensão do mercado potencial do meu produto e/ou empre-
sa?

• De onde virá o meu volume de negócios?
• E quanto a custos: quais são os mais elevados? Serão eles razoáveis?
• A empresa ganhará dinheiro? E quando?
• Como será o fluxo de caixa?

Se não for capaz de responder por si a estas perguntas, talvez a sua ideia
não seja sustentável - ainda. É importante assinalar que todas as ideias
empresariais estão em constante desenvolvimento, o que é perfeitamente
conhecido do investidor de capital de risco.

Encontrar-se é um
bom começo.
Ficar juntos,
representa um
progresso, mas
trabalhar em
conjunto durante
muito tempo é um
sinal de êxito.

Henry Ford
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Só raramente é possível saber tudo ou reconhecer as consequências des-
de o primeiro dia e, por conseguinte, é importante que pondere o seu plano
e questione o seu conceito empresarial. Se não o fizer, o investidor de ca-
pital de risco fá-lo-á certamente, sendo essa uma forma arriscada de se
iniciar uma parceria, tendo em conta que o seu objectivo é obter um "sim"
claro do investidor.

Gestão

Não é por coincidência que a gestão é a primeira palavra-chave da lista.
Quando um investidor de capital de risco avalia um projecto de proposta, a
gestão é um dos parâmetros de maior peso. Assim, concedemos um gran-
de destaque à descrição das atitudes relativamente à gestão. A gestão
prevista para a empresa, apresentada na proposta ao investidor de capital
de risco, tem uma importância fundamental e, é claro, inteiramente justifi-
cada.

Muitos afirmam que o bem mais precioso de uma empresa sai ao final do
dia de trabalho. É inteiramente certo, pelo menos quando se trata de em-
presas baseadas no conhecimento, mas ainda o é mais quando se fala de
gestão. Nas pequenas e médias empresas, as pessoas trabalham em es-
treita colaboração na resolução de problemas e, no final, são as pessoas
que trabalham nos bastidores que tomam as decisões. Se a composição
da sua equipa de gestão for excelente, poderá obter milagres, mas uma
equipa errada, em contrapartida, poderá afundar o barco. Um investidor de
capital de risco sabe que quanto melhor for a gestão, maiores são as pro-
babilidades de ter escolhido um vencedor.

Quais são os atributos de uma boa equipa de gestão? Sem dúvida que
existirão tantas respostas a esta pergunta quantas as empresas, mas
existem cinco problemas específicos que chamam a atenção do investidor
de capital de risco. Enquanto empresário, terá de os tomar em considera-
ção quando constituir a sua equipa. Ao ler a descrição da equipa de ges-
tão, o investidor de capital de risco procurará uma resposta para as per-
guntas seguintes:

• A equipa está equilibrada?
• Possui experiência (suficiente)?
• Existe documentação relativa à sua capacidade para executar o plano?
• Há indícios de que trabalha e continuará a trabalhar com empenho e

determinação?
• Teve êxito em projectos anteriores?

Embora possa parecer um lugar comum, o êxito de uma empresa reside,
simplesmente, no facto de ter as pessoas certas nos lugares certos. Tal é
particularmente válido nas indústrias em crescimento. Na base de uma
injecção de capital está a convicção do investidor de capital de risco de
que as pessoas que se encontram ao leme possuem as qualificações ne-
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cessárias para executar o plano empresarial. Tudo se resume à confiança
na gestão.

Como estruturar a gestão, as participações e as expectativas

Se a sua ideia empresarial envolve terceiros, é importante que tenha con-
siderado, juntamente com o(s) seu(s) parceiro(s), a futura estrutura de
gestão da sua empresa. No caso das empresas em fase de arranque, a
composição dos grupos de gestão e a atribuição de responsabilidades são,
com demasiada frequência, deixadas ao acaso. Se não existir uma estrutu-
ra de gestão clara, corre-se o risco de ter a pessoa errada no lugar errado
e, nessas circunstâncias, não é fácil tirá-la de lá!

Muitas empresas são criadas por amigos ou casais, porque é tentador ini-
ciar algo novo com alguém em quem se confia, mas isso implica igual-
mente que todos esperam beneficiar do mesmo estatuto. A maior parte dos
investidores de capital de risco considera que a gestão de grupo implica,
muito simplesmente, fazer as mesmas coisas tantas vezes quantos os
membros desse grupo. A gestão eficaz não é democrática. Um navio tem
um só capitão e o mesmo se deveria aplicar às empresas. Assim, antes de
arrancar com a sua empresa, deve chegar a um acordo sobre quem ficará
ao leme durante os bons e maus momentos que se avizinham. O investidor
de capital de risco espera, igualmente, que seja essa pessoa o seu con-
tacto principal.

Durante o processo de estruturação, pode também concluir que deseja ser
apenas o autor da ideia e deixar a outra pessoa a gestão da empresa. Tal
não constitui qualquer problema, antes pelo contrário, devendo expor cla-
ramente as suas intenções nessa matéria. Uma admissão deste tipo sus-
citará sempre o respeito do investidor de capital de risco.

Tendo em conta, precisamente, que o facto de a equipa de gestão estar
em desacordo pode causar infinitos problemas, é importante ter um plano
de recurso claro e pré-definido. Se os parceiros não forem capazes de
chegar a um acordo sobre a direcção da empresa, é necessário ter um
plano preconcebido para superar a situação. A discórdia e as contrarieda-
des podem absorver muita energia e impedirão fortemente o seu progres-
so.

A exposição clara das expectativas também é importante, no que diz res-
peito às participações no capital. É demasiado comum as novas empresas
não disporem de um acordo claro a este respeito.

Frequentemente, amigos, colegas ou familiares que forneceram conselhos
e auxílio úteis numa fase inicial irão, mais tarde, abordar o empresário es-
perando obter uma (pequena) participação. E o mais provável é surgirem
problemas e murmúrios se as referidas expectativas não forem satisfeitas -
quer as ache ou não razoáveis. As pessoas delicadas prometem com fre-
quência demasiado a muitas pessoas, quando ainda é demasiado cedo, e
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o que se pretendia ser um gesto amável depressa produz o efeito oposto.
O cheiro do dinheiro pode minar o êxito de uma empresa num abrir e fe-
char de olhos.

Assegure-se de que todos os envolvidos na empresa têm as mesmas ex-
pectativas relativamente a todos os assuntos e não faça promessas vagas
de participação nos lucros, sobre opções ou garantias. Não prometa nada
a ninguém até existir um plano fixo sobre a forma como os empregados e
as demais pessoas poderão beneficiar do êxito futuro da empresa.

Um outro problema das promessas de participações, opções, garantias,
etc. é desviarem a atenção do que é essencial. Em demasiados planos
empresariais, a motivação baseia-se quase exclusivamente nas opções,
em vez de na gestão correcta.

A moral de tudo isto, claro, é que transformar uma equipa de gestão numa
equipa de sonho é um desafio e um processo contínuo. Não é algo que se
obtenha de uma vez por todas. Como o seu objectivo é, evidentemente,
manter as relações entre si a sua equipa de gestão, a sua primeira priori-
dade é escolher os seus parceiros com grande cuidado para que a equipa
seja equilibrada. Em seguida, terá de trabalhar activamente para desenvol-
ver um estilo e uma cultura de gestão que garantam que a empresa conti-
nuará a ser gerida com visão de futuro, mas sem perder de vista o seu
carácter operacional. Trata-se de uma tarefa particularmente difícil, em
especial nas empresas em crescimento, onde a equipa de gestão tem de
funcionar eficazmente e ser capaz de se adaptar às alterações na situação
da empresa no mercado.

Gestão equilibrada

Criar uma equipa de gestão equilibrada tem sido, ao longo dos anos, uma
fonte de preocupações constantes para muitos empresários. É quase uma
arte. Embora seja boa ideia dividir a tarefa com outros (o que acontece
com frequência), já não é tão boa ideia que todos possuam competências
e qualificações similares. A maior parte dos investidores de capital de risco
centra a sua atenção num aspecto: saber se os membros da equipa de
gestão possuem um leque variado de qualidades. A versatilidade é consi-
derada uma virtude.

Uma equipa de gestão equilibrada permite à empresa enfrentar todos os
tipos de problemas em conjunto. Por conseguinte, todas as equipas de
gestão devem ser compostas por membros com:

• Visão de futuro (para onde se dirige a empresa?)
• Competências em matéria de vendas e marketing (como vendemos o

produto?)
• Experiência operacional (como implementamos as decisões eficaz-

mente?)
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É muito raro encontrar estas três qualidades numa só pessoa! Um diri-
gente com visão de futuro cria uma empresa, mas a capacidade de sobre-
vivência e a solidez dessa empresa dependem da capacidade operacional
para executar decisões. Do mesmo modo, tudo isso de nada servirá, se
não houver alguém preparado para executar todo o trabalho necessário a
um marketing eficaz. Uma boa gestão exige que se tenha sempre presente
que a soma dos pormenores forma um todo sustentável.

Infelizmente, não é invulgar as empresas em fase de arranque atenderem
apenas a um dos aspectos acima mencionados. Tal não é suficiente, uma
vez que ficará sempre algo por fazer, quer tenha obtido capital de risco ou
não. Um líder com visão de futuro pode conseguir que o investidor de ca-
pital de risco invista na sua empresa mas, se o pessoal não tiver compe-
tência e recursos operacionais, é provável que o projecto não passe da
fase de implementação. Existem inúmeros exemplos em que os empresá-
rios se interessaram de tal forma pela tecnologia que se esqueceram que a
empresa tem de vender algo e não apenas desenvolver produtos de alto
nível técnico.

A experiência é um requisito?

Não é segredo que os investidores de capital de risco preferem investir em
empresas cujo pessoal tenha um historial de êxito. Se tiver a sorte de
contar com esse tipo de pessoas na sua equipa, é sempre uma vantagem.
Contudo, apesar de a experiência e o êxito documentados serem sempre
considerados positivos, não deve desesperar se ainda não tiver tido tempo
para adquirir muita experiência. Enquanto há vida, há esperança. A boa
gestão depende, em grande medida, de qualidades humanas; assim, ao
descrever a sua equipa de gestão, a capacidade para executar as tarefas,
a perseverança e a ética de trabalho são aspectos tão importantes quanto
a competência profissional.

Os investidores de capital de risco estão
sempre em busca de pessoas dinâmicas,
que sejam igualmente capazes de resolver
problemas e, além disso, nem sempre po-
demos limitar os nossos investimentos a
projectos dirigidos exclusivamente por pes-
soas com experiência. Todos nós o sabe-
mos. Contudo, os investidores de capital de
risco estão geralmente interessados em
investir em pessoas que saibam tomar

conta de si. Por conseguinte, deve mostrar o seu dinamismo, se for esse o
caso.

Reforçar a equipa de gestão

Se, no fundo, sabe que a sua equipa de gestão não tem experiência em
determinados domínios, terá de ir buscar essa experiência ao exterior.

Gerir é fazer as
coisas da forma
certa.

Liderar é encontrar a
coisa certa para
fazer.
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Uma boa forma de aumentar as competências e o saber-fazer é convidar
pessoas com as qualificações adequadas para complementar a equipa de
gestão. Tal poderá realizar-se, por exemplo, chamando essas pessoas a
participar na administração, mas também através da sua integração num
painel de consultores externos, a que se recorrerá sempre que necessário.
É uma possibilidade particularmente vantajosa nos domínios jurídico, da
auditoria ou das TI. Quando seleccionar os consultores, é aconselhável ter
muita atenção, tanto com as empresas, como com os indivíduos. Deve
escolher consultores que estejam habituados a trabalhar com pequenas
empresas. Antes de contratar um consultor, pode pedir referências a ou-
tras empresas que este tenha aconselhado durante uma fase similar.

A maior parte das empresas em fase de arranque necessita de consulto-
res, pelo que será um ponto a seu favor se os associar à sua iniciativa.
Para o investidor de capital de risco, é um sinal de que possui uma rede e
é capaz de vender uma ideia. Não é fácil, evidentemente, atrair as com-
petências necessárias, em especial quando se é jovem e não se dispõe de
uma rede bem estabelecida. Por vezes, é muito duro obter o apoio das
pessoas indicadas para a sua ideia empresarial. Se não encontrou nenhum
consultor nem membros adequados para a administração, pode ter a cer-
teza de que o investidor de capital de risco terá algumas propostas a apre-
sentar.

 Se a empresa for uma sociedade, tem de ter uma administração e essa
poderá ser uma maneira formal e vinculativa de estabelecer relações com
consultores. Apesar de ser importante que a equipa de gestão tenha a
composição certa, é também muito importante que a empresa tenha as
pessoas certas na administração. Quando seleccionar pessoas para a ad-
ministração, procure pessoas que saibam comunicar e aconselhar. Aos
olhos de um investidor de capital de risco, um bom membro da administra-
ção é uma pessoa que mostra entusiasmo pela sua ideia empresarial de
base e pensa poder ajudar a torná-la melhor e mais valiosa. Além de com-
petências profissionais, uma administração deve também ter experiência
de gestão, financiamento e marketing.

Tal como no caso da equipa de gestão, cada membro da administração
deve, preferencialmente, contribuir com uma nova dimensão para as acti-
vidades da mesma. Desse modo, terá a sensação de contribuir constante-
mente para aumentar o valor da empresa e o empresário terá assegurado
o seu empenhamento integral. Infelizmente, é comum observarmos muitas
administrações de empresas tradicionais em que a competência de gestão
não é complementada pelos seus membros e em que estes funcionam
primordialmente como supervisores. É uma situação que não favorece
nada a empresa, quer a nível dos accionistas quer da sociedade.

 Além disso, é um dever geral, tanto dos consultores externos como da
administração, fazer simulações construtivas durante as reuniões e estar
disponível para auxiliar e aconselhar o empresário entre as reuniões!
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No que diz respeito aos juristas - e apesar de, frequentemente, integrarem
a administração - é sempre conveniente reflectir se a sua parceria com a
sociedade terá necessariamente de assumir a forma de uma integração na
administração. Felizmente, possuem a qualidade de estarem sempre dis-
poníveis quando se necessita de aconselhamento jurídico, pelo que ter um
jurista na administração apenas por se tratar de um jurista não é, obrigato-
riamente, uma boa ideia. Em regra geral, tal não contribui para o objectivo
operacional da empresa.

Benefícios duradouros

Por muito importante que seja a equipa de gestão, a base de qualquer
conceito empresarial é, evidentemente, o facto de existir um produto ven-
dável com um grupo-alvo adequado. Todas as boas ideias neste mundo
teriam poucas hipóteses de futuro se ninguém quisesse gastar dinheiro
nelas. Quando um investidor de capital de risco avalia uma ideia empresa-
rial, atribui grande importância ao facto de a ideia produzir benefícios dura-
douros para os clientes no mercado em que tenciona operar. O seu poten-
cial de mercado tem de ser bom - tanto numa perspectiva imediata como a
longo prazo.

Algumas pessoas pensam que é necessário um talento especial para de-
tectar uma abertura num mercado e que o êxito depende sempre de uma
certa dose de sorte - especialmente no que diz respeito aos produtos ino-
vadores - mas tal não é necessariamente verdade. A diferença fundamen-
tal está no conhecimento exaustivo do mercado. Quanto melhor conhecer
os seus clientes e o respectivo comportamento, os seus concorrentes e os
respectivos produtos, maior será a sua probabilidade de poder criar bene-
fícios duradouros no mercado e de obter capital de risco.

Em geral, é uma excelente ideia pesquisar o mercado exaustivamente an-
tes de contactar um investidor de capital de risco.

O seu pedido será muito mais convincente se conhecer a fundo o seu mer-
cado e os seus concorrentes. Além do mais, faz parte do trabalho prepa-
ratório que o investidor de capital de risco espera que o empresário tenha
efectuado antes mesmo de procurar capital de risco. Um conhecimento
exaustivo do mercado serve igualmente para minimizar o seu próprio risco
- o risco de ser surpreendido. Não há nada tão frustrante como ter dedica-
do uma enorme energia a introduzir um produto no mercado para, depois,
o ver ganhar pó nas prateleiras.

De onde virá o dinheiro? Dos clientes, é claro!

Apesar de parecer uma tarefa relativamente simples, para um grande nú-
mero de empresários é muitas vezes difícil descrever o motivo pelo qual os
clientes deverão comprar os seus produtos, em particular. Muitos conceitos
empresariais mostram sinais de que o empresário foi hipnotizado pela ex-
celência do seu próprio produto. O resultado é o empresário em questão
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ser totalmente impermeável a factos óbvios, que apontam para uma falta
de interesse dos clientes. Esta atitude não é aceitável para um investidor
de capital de risco.

Convém recordar que os clientes são um dos critérios de êxito mais decisi-
vos e que terá de convencer o investidor de capital de risco de que não há
qualquer motivo para duvidar da existência de compradores.

Ao examinar a sua descrição do mercado, o investidor de capital de risco
esperará que tenha perfeitamente presentes os seguintes factos sobre os
seus (potenciais) clientes:

• Quem são os clientes e onde estão?
• Qual é a sua capacidade de consumo? - É suficientemente forte?
• Que coisas estão dispostos a comprar?

É óbvio que tem de saber onde encontrar os seus clientes potenciais. De
contrário, não poderá orientar o seu marketing na direcção deles. Mas é
igualmente importante que considere a forma economicamente mais favo-
rável de chegar até eles. Ao examinar a sua capacidade de consumo, é
importante saber se as pessoas têm capacidade financeira para adquirir o

seu produto e se existe procura suficiente.
Por último, é importante conhecer as prefe-
rências do seu grupo de clientes, isto é, o que
os leva a preferir um produto em detrimento
de outro. É particularmente importante co-
nhecer as preferências se pretender, mais
tarde, oferecer produtos ou serviços comple-
mentares.

Podem igualmente existir outros critérios para o êxito no mercado, que
importa considerar. As empresas novas, por exemplo, dependem frequen-
temente das novas tecnologias, seja por estarem a introduzir uma dessas
tecnologias no mercado ou porque o desenvolvimento e o êxito de uma
empresa dependem da aceitação ou da expansão de novas tecnologias
(por exemplo, os serviços WAP). A pergunta que se coloca é: quais são as
probabilidades de os clientes adoptarem as tecnologias?

Na sua pesquisa de informações sobre os clientes, poderá muitas vezes
encontrar ajuda noutros inquéritos de mercado, em estatísticas oficiais ou
em estatísticas sobre grupos específicos.

Uma outra possibilidade é encomendar um inquérito de mercado, mas terá
de ter cuidado para que a amostra do inquérito seja verdadeiramente re-
presentativa.

Como acima afirmado, muitos partem do princípio surpreendente que, mal
procedam ao lançamento do seu projecto, os clientes virão a correr.

Os mercados são
como os
paraquedas: só
trabalham quanto se
abrem!
W.H. Hansen
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"É uma evidência". Pode até ter razão, é certo, mas a maior parte dos in-
vestidores de capital de risco não é sensível a esse tipo de argumentação,
a menos que, por mero acaso, esteja a lidar com um investidor que tenha
competências especiais no seu domínio.

Sector empresarial e concorrência

Tal como terá de ter uma atitude analítica e realista relativamente ao seu
grupo de clientes, terá também de ter em conta a reacção provável dos
seus concorrentes potenciais, nos domínios em que o seu produto irá
competir. Os concorrentes são uma contrariedade inevitável, mesmo
quando o seu produto tem características únicas. Só muito raramente irá
ter o mercado apenas para si. Ao avaliar o sector empresarial e os concor-
rentes potenciais, um investidor de capital de risco prestará especial aten-
ção às seguintes perguntas:

• Qual é a dimensão e a extensão do sector?
• Quais são os concorrentes mais próximos?
• Como está a "saúde" do sector?
• Existe alguma possibilidade de partilhar o mercado? (ou seja: produção

para um nicho)

Precisamente por ser novo no mercado, o empresário terá de conhecer tão
bem os seus inimigos quanto os seus amigos. Para o investidor de capital
de risco, o facto de a sua empresa mostrar o potencial mais elevado do
segmento ou do nicho onde irá operar constituirá, frequentemente, um mo-
tivo de grande interesse. De contrário, não terá qualquer hipótese e o in-
vestimento será um desperdício. Pode também ter a certeza de que irá ser
observado pelos seus correntes, a partir do momento em que penetrar no
mercado. Assim sendo, por que não adiantar-se e começar por os obser-
var a eles?

Carácter único e luta por uma quota de mercado

Muitos empresários laboram no erro de que os investidores de capital de
risco apenas se interessam em investir numa empresa com um produto ou
com uma ideia empresarial de características únicas. Tal não é verdade.
De facto, é verdade que os investidores de capital de risco gostam de ver
ideias novas e que qualquer conceito deverá ter um carácter suficiente-
mente distintivo, mas tal não equivale a afirmar que os investidores de ca-
pital de risco investem exclusivamente em "empresas de inventores".

Para um investidor de capital de risco, pode existir tanto potencial numa
ideia que optimize um produto, processo ou serviço existentes como num
novo empreendimento revolucionário, desde que o potencial de cresci-
mento seja suficientemente grande. Dito isto, os investidores de capital de
risco não apreciam especialmente ideias empresariais que sejam meras
cópias de produtos já existentes ou que, em alguns aspectos, sejam muito
semelhantes a produtos já existentes. É algo que dificulta a conquista de



Como encontrar capital de risco         22       Ideias e conselhos de um investidor de capital de risco

quotas de mercado e incita frequentemente a uma reacção feroz da con-
corrência.

A maior parte dos investidores de capital de risco não gosta de entrar
numa corrida séria com os concorrentes, uma vez que as possibilidades de
êxito estão na proporção inversa do número de participantes. Poderá tam-
bém ser uma indicação de que não existe espaço suficiente para a empre-
sa se desenvolver. Especialmente quando os concorrentes estão bem es-
tabelecidos e têm grandes quotas de mercado, pode ser difícil atrair inves-
tidores. Apesar de, por hipótese, ter acabado de inventar um sistema ope-
racional superior ao Microsoft Windows, é pouco provável que um investi-
dor de capital de risco invista num mercado onde os grandes actores farão
tudo ao seu alcance para o derrotar mal pise a arena.

A jóia da coroa: os resultados

No fundo, o que importa são os resultados;
tanto para si como para o investidor de ca-
pital de risco. Contudo, se obteve uma van-
tagem concorrencial duradoura e possui uma
boa equipa de gestão, eles serão geralmente
capazes, com um plano empresarial na mão,
de converter visões de futuro num plano fi-
nanceiro que produzirá bons resultados.
É claro que não pode partir do princípio que
volume de negócios e lucro são indissociá-
veis.

Pode acontecer que o volume de negócios não coloque imediatamente a
sua empresa em posição de dar dinheiro automaticamente. Por conse-
guinte, o investidor de capital de risco observará atentamente se a parte
financeira do conceito é coerente. De outro modo, o seu investimento não
será rentável. Eis algumas perguntas centrais:

• O fluxo de caixa está controlado?
• Os custos são razoáveis?
• Haverá alguma despesa especial no futuro?

A gestão financeira exige, em primeiro lugar, disciplina, que é uma das
qualidades que os investidores de capital de risco esperam encontrar nos
seus parceiros potenciais.

Apesar de os investidores de capital de risco exigirem que as finanças es-
tejam sob controlo, tal não implica que tenha de gerir tudo pessoalmente.

Para alguns empresários, a gestão financeira é uma perspectiva atemori-
zadora. Especialmente, se sentirem que o seu ponto forte é outro, por
exemplo, o saber-fazer no domínio da engenharia. Não desespere! É pos-
sível encontrar auxílio, por exemplo, sob a forma de contabilistas ou outros

Se os seus
concorrentes não o
respeitam, os clientes
também não o farão.

Nunca subestime a
concorrência na luta
por uma quota de
mercado.
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consultores financeiros. Poderá também ser necessário complementar a
gestão directamente com uma pessoa que tenha experiência financeira.

Como deverá proceder?

Agora que já conhece os métodos de trabalho dos investidores de capital
de risco, quais serão os seus? Se houvesse apenas um conselho a seguir,
seria o de manter uma atitude crítica relativamente ao seu conceito empre-
sarial. Tente questionar a sustentabilidade do conceito e coloque-se no
lugar do seu parceiro antes de apresentar a ideia a um investidor de capital
de risco potencial. São demasiados os empresários que não são suficien-
temente críticos em relação às suas ideias empresariais, sendo esse o
motivo pelo qual não obtêm capital de risco ou qualquer outro apoio para
passar as suas visões de futuro à prática.

Ser crítico não é o mesmo que deixar de acreditar na sua própria ideia. É
evidente que deverá acreditar nela, mas pode poupar muito tempo e mui-
tos recursos se, numa fase inicial, reflectir sobre os critérios de êxito da
sua ideia empresarial.

Deve praticar a forma de explicar a sua empresa com pessoas que não a
conheçam. Quanto tempo necessita para comunicar a ideia a estranhos e
que aspecto é que estes consideram ser mais difícil compreender? Fre-
quentemente, as perguntas que lhe são postas são um bom indicador dos
aspectos que deverão ser repensados. Deve também tentar colocar-se no
lugar do investidor de capital de risco.

As opções deste último são numerosas e ele tentará apresentar argumen-
tos lógicos para não investir na sua empresa. Se for capaz de rebater es-
ses argumentos recorrendo ao mesmo tipo de lógica, o seu projecto terá
mais hipóteses. Também é capaz de ser boa ideia elaborar a sua própria
lista de pontos fracos e fortes do seu conceito empresarial. Faça um qua-
dro com duas colunas e preencha-o com todos os factores decisivos que
achar pertinentes. Compare as entradas e identifique áreas de intervenção,
isto é, aquelas que revelam insuficiências.

Se este exercício de auto-análise for difícil para si, recomendo-lhe que pro-
cure parceiros de debate (que não sejam o investidor de capital de risco!)
que o possam auxiliar durante o processo, contribuindo com críticas cons-
trutivas.
Este último aspecto é especialmente crucial. No entanto, não escolha uma
pessoa que normalmente concorde sempre consigo, procure antes alguém
que seja sincero nas suas opiniões. Ser-lhe-á mais útil um adversário forte
do que uma pessoa incapaz de discordar de si.

Por último, é inteiramente legítimo aproveitar o que os outros fizeram. Não
é necessário começar da estaca zero, se puder encontrar ajuda nas solu-
ções encontradas por outras pessoas. Procure inspiração.
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Capítulo 3

O plano empresarial

De vez em quando, é perguntado aos investidores de capital de risco: "É
realmente necessário gastar tempo na preparação de um plano empresari-
al?" A resposta é um sim enfático! Um plano empresarial é imprescindível
para quem queira ter a mínima hipótese de obter capital de risco. E não
basta conhecer o seu plano; o plano terá de ser escrito e apresentado em
papel.

Dito isto, não existem regras fixas relativamente ao conteúdo de um plano
empresarial. Basicamente, o que interessa é vender a sua ideia ao investi-

dor da forma mais adequada, apropriada e
credível. Um plano empresarial pode ser bre-
ve: 15 a 20 páginas são perfeitamente sufici-
entes. Deve centrar-se nos aspectos essen-
ciais, ter uma estrutura lógica e ser inteligível.
Tem de abordar directamente os problemas e
propor soluções realistas.

Um plano empresarial é mais do que "materi-
al de marketing". É um instrumento de gestão
para si enquanto gestor e empresário. Em
poucas palavras, não poderá gerir uma em-
presa de êxito e em rápida expansão sem um

plano. Um plano empresarial nunca está acabado, tratando-se antes de um
documento em constante desenvolvimento – um documento que o obriga a
reflectir e estruturar as suas acções. É isso, precisamente, que faz da pre-
paração do plano empresarial um excelente processo de aprendizagem –
quer queira obter capital de risco ou não.

O objectivo do presente capítulo não é fornecer-lhe um guia exaustivo para
a preparação do plano empresarial perfeito. Existem outras publicações
que se ocupam desse tema em maior pormenor. O objectivo é apresen-
tar-lhe em traços gerais algumas das áreas mais importantes que um in-
vestidor de capital de risco esperará ver tratadas no seu plano empresarial.
Essas áreas mais importantes são:

• Empresa e projecto
• Papel do investidor de capital de risco
• Descrição do mercado
• Gestão
• Dados financeiros mais importantes
• Relatório de síntese

Os planos não são
tudo, mas planificar
é. As vitórias só
raramente se devem
à sorte, mas
devem-se
frequentemente a
uma preparação
exaustiva.
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Empresa e projecto

O primeiro elemento a incluir num plano empresarial é a descrição da em-
presa e do projecto. A descrição deve fornecer uma visão rápida do pro-
jecto e não deve, sob qualquer pretexto, ocupar mais do que uma página.
A descrição deve incluir a informação seguinte:

• Quem está por trás do projecto?
• Qual é a actividade da empresa?
• Quais são os objectivos e as visões de futuro para a empresa?

Pode parecer uma tarefa fácil, mas não há dúvida que a descrição da em-
presa e do projecto é uma das chaves para obter capital de risco. Uma boa
descrição contribuirá decisivamente para "vender" o seu projecto. Assim,
deve esforçar-se afincadamente para se expressar de uma forma tão clara
quanto possível.

Na base da descrição estão, evidentemente, os pontos fortes da sua em-
presa. É importante que descreva aquilo em que se destaca - o que sabe,
de facto, fazer - e as oportunidades que tal irá criar para a sua empresa no
mercado.
Destaque, em especial, os seus objectivos: qual é o objectivo que pretende
atingir e quais são os critérios para o seu êxito? Também é conveniente
incluir neste ponto a sua opinião sobre o que irá acontecer quando a sua
empresa atingir os seus objectivos. Recorde-se que é nesse momento que
o investidor deve colher os benefícios do seu investimento (o termo técnico
para este momento é "saída").

Papel do investidor de capital de risco

Tendo descrito o seu projecto empresarial, é boa ideia incluir uma secção
que trate especificamente do papel do investidor de capital de risco. Por
que motivo deverá ele investir na sua empresa e como poderá ele contri-
buir, segundo espera, para a sua empresa?

É surpreendente verificar que muitos planos empresariais não descrevem
o papel do investidor de capital de risco. Centram-se de tal forma na apre-
sentação dos motivos pelos quais necessitam de capital de risco que es-
quecem inteiramente o que esperam ser a contribuição do investidor de
capital de risco para a sua empresa. Frequentemente, o investidor de ca-
pital de risco terá de ler entre linhas para compreender o tipo de papel que
deverá desempenhar no projecto. Não oculte essa informação no texto e
procure, pelo contrário, torná-la clara.

Quando descrever o papel do investidor de capital de risco, tente evitar a
frase comum: "Ser-nos-ia útil um membro activo na administração." Pode
ter a certeza de que todos os investidores de capital de risco terão já ouvi-
do essa frase centenas de vezes e não ficarão impressionados.
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É, obviamente, legítimo que pretenda adicionar certas competências à sua
equipa de gestão, mas a maior parte dos investidores de capital de risco
espera que descreva o papel do investidor de capital de risco em maior
pormenor.

Descrição do mercado

O plano empresarial deve igualmente incluir uma secção descrevendo o
mercado-alvo. A descrição do mercado ocupa, frequentemente, bastantes
páginas, uma vez que tem de abranger:

• Clientes (comportamento, segmentação, abordagem e poder de com-
pra)

• Concorrentes (posicionamento e quotas de mercado)
• Vantagens concorrenciais
• Tendências

Como descrito no capítulo 2, é importante conhecer bem o seu mercado,
os seus clientes e os seus concorrentes. O referido conhecimento deve,
evidentemente, reflectir-se no seu plano empresarial. Pode basear a sua
descrição do mercado em alguns dos pontos debatidos anteriormente.

Uma vez que o investimento de capital de risco se centra no tratamento de
riscos, é importante mostrar o seu conhecimento dos factores que podem
levar ao êxito ou ao fracasso do seu plano, ou seja, as premissas subja-
centes ao seu modelo empresarial e às suas vendas futuras. Todos os
modelos empresarias dependem de vários factores – como a dependência
de novas tecnologias, o declínio do poder de compra, contratos em número
reduzido mas de valor elevado, resultados da investigação, etc. – e é im-
portante que conheça as potencialidades do seu modelo e aquilo que o
pode pôr em risco. Um bom inquérito de mercado é um poderoso instru-
mento que o ajudará a ganhar o respeito do investidor de capital de risco, o
seu futuro parceiro.

Basicamente, a sua descrição do mercado deve indicar a base de clientes
e a base de vendas da sua empresa. Como se gerarão as vendas e o
crescimento e quanto é que espera vender? Seja realista ao fazer estimati-

vas. Não pense que 85% de todos os cli-
entes potenciais virão a correr à sua em-
presa só porque acabou de abrir.

Além disso, a sua descrição do mercado
tem de ter em conta a forma como os seus
concorrentes irão eventualmente reagir
quando aparecer em cena.

Apesar de não poder afirmar com certeza qual será a reacção dos seus
concorrentes quando aceder ao mercado, pode descrever o posiciona-
mento que denotam actualmente relativamente ao seu produto.

Não há nada neste
mundo que não
possa ser melhor
fabricado e vendido
mais barato por
outra pessoa.
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Quando descrever a concorrência, é particularmente importante que se
centre nas suas próprias vantagens concorrenciais. Assegure-se de que
expõe com exactidão o motivo pelo qual o seu modelo empresarial é supe-
rior no mercado e o que lhe permitirá manter essa posição. Esta descrição
obrigá-lo-á a avaliar os seus concorrentes. Obviamente, o ideal seria que
pudesse documentar onde se encontram os mais importantes entraves à
entrada, os entraves ao comércio ou os entraves técnicos relativamente ao
seu produto.

É evidente que tem de ser realista ao descrever o mercado. Contudo, infe-
lizmente, os investidores de capital de risco deparam-se com muita fre-
quência com planos empresariais que prevêem o desaparecimento dos
concorrentes. Se subestimar os seus adversários, sofrerá as consequênci-
as, que podem ser graves. É preferível sobrestimá-los – isso contará em
seu favor.

Gestão

Ao descrever a equipa de gestão, é impor-
tante mostrar a diversidade de competências
que ela reúne. Não escreva mais do que uma
página acerca da gestão no plano empresari-
al, mas considere a possibilidade de incluir
um CV pormenorizado de uma página por
cada pessoa da equipa. Geralmente, os em-
presários não fornecem uma descrição ade-
quada da "equipa ideal" (adequada não quer
necessariamente dizer longa). Lembre-se
que, quando o investidor de capital de risco
tiver lido esta secção, juntamente com os CV
da equipa de gestão e manifestar interesse
na sua ideia, existe uma forte probabilidade
de que continue a avaliar o seu projecto
mesmo que não tenha conseguido ser claro
na restante parte do plano. É exactamente por a equipa de gestão ser tão
essencial à obtenção de capital de risco, que é particularmente importante
descrever a experiência da equipa de gestão. Em vez de sublinhar as qua-
lidades pessoais, que podem não ser tão pertinentes para o investidor de
capital de risco, é preferível sublinhar a experiência e os desempenhos
anteriores.

Uma vez descrita a sua equipa de gestão, deve incluir uma descrição bre-
ve da administração e do conselho consultivo, caso exista na sua empresa.

Deve incluir apenas a experiência que for pertinente para o plano empresa-
rial. Por último, deve mencionar todos os consultores e conselheiros que
irá escolher.

A descrição da
gestão é uma das
secções cruciais do
plano empresarial,
mas não
necessariamente a
mais extensa.

Para fornecer uma
visão geral, uma
descrição deve
sempre ser breve e
objectiva.
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Dados financeiros mais importantes

O investidor de capital de risco necessita de ter uma visão geral da situa-
ção financeira da empresa ou do produto, tanto actual como futura. Assim,
o seu plano empresarial deve incluir uma ideia geral dos principais dados
financeiros, nomeadamente:

• Despesas até à data
• Perspectivas de resultados
• Capital necessário no momento actual e no futuro
Neste âmbito, a questão mais problemática é como calcular a quantidade
de capital necessário – esse é o ponto fulcral do seu pedido. A resposta
mais fácil é, evidentemente: deve pedir o capital que lhe é necessário.
Nem mais, nem menos. A resposta menos fácil é: deve pedir o capital ne-
cessário para que a sua empresa atinja uma ou mais etapas. É muito mais
fácil obter capital novamente se já tiver efectivamente atingido algo. É
exactamente por as etapas serem importantes que deverá ter o cuidado de
descrever a forma como irá evoluir a sua necessidade de capital.

A resposta mais fácil esconde uma realidade complexa, o que significa
que, frequentemente, é seguida de uma outra pergunta: "Existem limites,
mínimos ou máximos, para a quantidade de capital que se pode pedir?"

É óbvio que sim. É evidente que os próprios investidores de capital de ris-
co têm orçamentos e estratégias de investimento que ditam o número de
empresas em que podem investir e o montante maior ou menor de capital
que podem investir – mas, basicamente, nada disso o pode impedir de
procurar capital de risco.

Alguns crêem, erradamente, que, se inflacionarem a sua necessidade de
capital, o seu projecto parecerá mais interessante. Errado. Um investidor
de capital de risco gasta tanto tempo a avaliar um projecto de um milhão
de euros como um projecto de cinco milhões de euros. O que importa não
é a dimensão, mas a substância. Ao fazer estimativas, é preferível ser li-
geiramente conservador. Se os seus orçamentos parecerem irreais, não
será levado a sério. Não pretenda que a sua empresa irá valer mil milhões
de euros dentro de três anos, a menos que possa substanciar essa afirma-
ção com alguns factos muito convincentes.

No que diz respeito às suas despesas, lembre-se que os investidores de
capital de risco não apreciam, em geral, que o dinheiro que investem sirva
para pagar facturas de consultores, relativas a serviços anteriores dos
quais não beneficiaram.

As empresas que não possuam fundos suficientes para respeitar todos os
passos para a obtenção de capital (plano empresarial, pedido, viagens,
negociações, etc.) acabarão por não obter, frequentemente, qualquer ca-
pital. É prática corrente a empresa em que o investidor de capital de risco
investe pagar igualmente todas as despesas, por exemplo, despesas rela-
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tivas ao contrato de subscrição de acções, ao acordo dos accionistas e a
quaisquer outros acordos e inquéritos relacionados com o próprio investi-
mento. A prática pode ser diferente consoante os vários países europeus.

Ao calcular os principais dados financeiros, tem de ser coerente na forma
como apresenta os valores, menciona as suas fontes, etc. Infelizmente,
muitos empresários não são suficientemente exaustivos quando apresen-
tam os dados, dessa forma diminuindo a credibilidade do seu plano em-
presarial. Deve apresentar os seus dados em conformidade com a boa
prática contabilística. Deve mencionar sempre quem elaborou os orça-
mentos e as contas (a própria empresa ou peritos externos) e prestar es-
pecial atenção à forma como o rendimento e as despesas são contabiliza-
dos. Pode ser tentador, no seu orçamento, diferir, por exemplo, as despe-
sas de desenvolvimento para uma altura em que o produto comece a ser
rentável, no intuito de mostrar lucro, embora a realidade seja considera-
velmente diferente.

Relatório de síntese

Uma vez finalizado o plano empresarial, deve, para concluir, elaborar o
relatório de síntese. O relatório de síntese é o documento mais importante
para um investidor de capital de risco – é o exame que terá de passar se
quiser que o seu projecto venha a obter capital de risco. Um relatório de
síntese é um resumo dos principais pontos do plano empresarial. Deve
ocupar cinco a oito páginas e deve destinar-se especificamente ao investi-
dor de capital de risco.

Os investidores de capital de risco são pessoas ocupadas - muito ocupa-
das. Alguns recebem centenas de pedidos todos os anos e cada um deles
investe, provavelmente, em sete a doze empresas por ano. O relatório de
síntese é a forma de acederem a uma visão geral de um investimento em
perspectiva. Por conseguinte, é importante que compreenda a necessida-
de de ser específico e sucinto. Se o for, o
seu pedido terá mais probabilidades de ser
incluído no rol dos "projectos sobre os quais
gostaria de saber mais".

Documentação e credibilidade

Embora possa ser tentador "adaptar" os
seus dados, de modo a tornar o seu con-
ceito empresarial mais atraente, evite-o a

todo o custo porque o efeito será precisamente o contrário. Se um investi-
dor de capital de risco começa a duvidar da sua honestidade, o resultado
será certamente uma recusa. Quando um investidor de capital de risco
analisa o seu plano empresarial, atribuirá grande importância a que:

Pode cometer dois
tipos de erro ao
utilizar dados na sua
análise e descrição:

Fornecer dados a
mais ou dados a
menos.
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• os dados sejam credíveis;
• a interpretação dos dados mostre que o modelo empresarial irá criar

vantagens permanentes no mercado;
• a interpretação dos valores indique que a empresa irá gerar lucros;
• os dados apresentados correspondam à estratégia empresarial esco-

lhida.

Um bom conselho, no que diz respeito à documentação: procure com cui-
dado fontes isentas e reconhecidas para apoiar o seu plano e inclua-as
quando for necessário. É surpreendente como tantos planos empresariais
se esquecem das fontes de informação sobre a indústria mais óbvias,
como as revistas industriais, as publicações das associações industriais
nacionais ou internacionais ou dos artigos de peritos difundidos na impren-
sa, na rádio ou na televisão. São muito frequente os relatórios encomen-
dados a agências de investigação, tudo menos imparciais. É muito raro,
pelo menos, que os referidos relatórios assinalem a possibilidade de os
clientes não simpatizarem de imediato com o conceito!

O que é considerado informação fiável sobre o mercado varia de indústria
para indústria, mas, basicamente, os seus dados devem apoiar o modelo
empresarial ou o argumento de que a empresa é necessária. Os dados
externos ajudam a legitimar o seu conceito. Dito isto, tem de ter cuidado, é
claro, para adaptar o nível de pormenor à situação. Um modelo empresari-
al não será mais convincente se acrescentar uma grande quantidade de
informação desnecessária; antes pelo contrário.

Muitos empresários erram quando, sem sentido crítico, seleccionam ape-
nas os dados que apoiam a sua estratégia empresarial. Existirão sempre
fontes de dados que não apoiam a sua estratégia, pelo que a sua credibili-
dade só será reforçada se mostrar que não receia ponderar dados contra-
ditórios e tirar deles conclusões equilibradas.

Um investidor de capital de risco considerará, frequentemente, que um
plano empresarial não é credível se contiver alguns dos seguintes erros e
omissões:

• Não existe qualquer coerência entre as secções e a empresa.
• Existem demasiadas suposições e muito poucos dados fundamenta-

dos.
• Não é claro o motivo que levou à inclusão dos dados.
• Os dados mostram fraco conhecimento da concorrência.
• Existem demasiados dados especulativos sobre o comportamento dos

clientes.

A conclusão óbvia é que, quando utilizada correctamente, a documentação
espelhará inequivocamente a sua seriedade relativamente ao projecto.
Utilizada incorrectamente, a documentação pode comprometer até a me-
lhor ideia.
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Auxílio externo

Pode, é claro, preferir pagar a alguém para elaborar o seu plano empresa-
rial. Por exemplo, poderá contratar um consultor para elaborar o plano ou
talvez encontrar alguém que já tenha elaborado outros planos empresariais
e que possa estruturar o seu. Qualquer que seja a sua decisão, é impor-
tante que o plano pareça ser seu e que deixe transparecer as suas inten-
ções e opiniões. A sua visão de futuro e os seus objectivos para a empresa
têm de estar claramente enunciados.

Se decidir pedir a consultores externos que o auxiliem na elaboração do
seu plano empresarial, atente nos seguintes conselhos para obter o melhor
resultado:

• Peça para ver exemplos de textos escritos pelo consultor para saber se
o vocabulário e o estilo lhe agradam.

• Acorde os prazos e assegure-se de que o consultor será penalizado se
os prazos não forem cumpridos.

• Averigúe se são necessários inquéritos de mercado e examine a quali-
dade dos inquéritos, bem como a forma como os dados foram/serão
recolhidos.

• Encomende versões alternativas do plano (resumo, plano empresarial,
apresentação em PowerPoint, etc.).

• Reveja os textos exaustivamente e assegure-se de que tudo o que não
estiver como deseja é corrigido.

Tudo será mais fácil para si se externalizar a preparação do seu plano em-
presarial aos consultores adequados. Mas é absolutamente essencial que
o empresário, enquanto proprietário, examine atentamente todos os as-
pectos do plano. Nenhum consultor o poderá ajudar nessa tarefa.

Exemplo
Gestão

Søren Pedersen, fundador e director-geral.

Nascido em 1968. Desde 1997, Søren Pedersen
trabalha numa empresa internacional de TI, em Co-
penhaga, sendo responsável por diversas campa-
nhas de vendas e marketing.

Søren Pedersen tem mais de dez anos de experi-
ência em planeamento e realização de ven-
das e marketing internacionais.

Søren Pedersen possui o mestrado em marketing e
gestão internacionais da Århus Business School.
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Exemplo
Dados a mais e dados a menos

Dados a mais
"Nesta indústria, as empresas estão organizadas
em conformidade com o sistema internacional de
classificação NACE, nas classes 66 a 84. No plano
empresarial, descreveremos todas essas classes,
começando pela classe 66 …"

Dados a menos
“A venda de vestuário através da Internet está des-
tinada a ser um enorme êxito porque todos usamos
roupa todos os dias, a que acresce o rápido cresci-
mento da Internet e a criação geral de capital nesse
domínio.”
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Capítulo 4

Apresentação da sua ideia

Como sempre, não vale a pena ter concebido uma boa ideia, se for o único
a ver a sua genialidade. A menos que consiga comunicar correctamente as
suas ideias, a sua visão de futuro ficará só para si.

O mesmo acontece no caso do capital de risco. Um bom plano empresarial
é um passo na direcção certa, mas, em última instância, é a combinação

de um plano bem formulado e a impressão
pessoal produzida pelo empresário e pela sua
equipa que será decisiva para a sua capaci-
dade de obter capital de risco. Assim, o facto
de elaborar integralmente o seu plano empre-
sarial não implica que o "pedido" esteja con-
cluído. Falta apresentar a ideia, o que cons-
titui um desafio muito maior do que a maior
parte das pessoas imagina.

É do conhecimento geral, entre investidores
de capital de risco, que os empresários dei-

xam muitas coisas ao acaso, no que diz respeito à apresentação das suas
ideias. O mais frequente é o investidor de capital de risco receber mensa-
gens ininteligíveis por correio electrónico, com um ou mais ficheiros em
anexo, correspondentes a um resumo, sendo deixada ao destinatário a
tarefa de estabelecer a sequência lógica. Enquanto investidor de capital de
risco e parceiro potencial, a sua primeira impressão é a de que "é a opor-
tunidade da sua vida e arrisca tudo".

Provavelmente concordará que, se gastou muita energia (e dinheiro) a
desenvolver o seu conceito e a elaborar um plano empresarial, é desespe-
rante ser rejeitado tão perto do objectivo, por uma falta menos grave. Para
o auxiliar, eis uma recolha de sugestões sobre procedimentos de contacto,
preparativos, apresentações, coisas a evitar e outros conselhos úteis nesta
matéria.

O princípio KISS

Muitos investidores de capital de risco defendem o que se convencionou
chamar o princípio KISS (Keep It Short and Simple): seja simples e sucin-
to. Quer se trate de descrever a sua sociedade oralmente ou por escrito,
tem de ser capaz de o fazer de uma forma resumida, concisa e directa. Se
o conceito global é relativamente complexo e abrangente, tem de encontrar
expressões que facilitem a sua compreensão. Na grande maioria dos ca-
sos, as pessoas que estão dispostas a ouvi-lo dispõem de pouco tempo e,
se não souber comunicar a sua ideia rapidamente e de uma forma bem
estruturada, perderá o seu público.

Poucos oradores se
apercebem de que
90% dos aplausos
que recebem ao
finalizar a sua
exposição são uma
expressão de alívio.

Robert Lembke
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O problema é simples: em média, um investidor de capital de risco não
gastará, inicialmente, mais de três a cinco minutos na leitura de um resu-
mo, pelo que a sua mensagem tem de ser muito clara.

É particularmente importante não esquecer o princípio KISS, quando se
tratar de contactos pessoais, e dominar a arte da simplicidade exige muitas
vezes prática – muito mais do que a maior parte das pessoas imagina.
Existem verdadeiros comunicadores natos, capazes de vender facilmente
areia no Saara, mas são a excepção. Sejamos claros, a maior parte dos
empresários só teria a beneficiar se praticasse a forma de comunicar as
suas ideias com os consultores, associados, amigos e relações sociais.
Praticar pode ser bastante frustrante no início, quando as pessoas olham
para si com a mais total falta de compreensão, mas sem dúvida que o es-
forço merece a pena. Ou seja, dominar o princípio KISS pode trazer muitas
vantagens. Em algumas situações, poderá ter, no máximo, dez minutos
para apresentar a sua ideia, pelo que terá de aproveitar plenamente cada
um desses minutos. É o que acontece em muitas reuniões com investido-
res de capital de risco. E Deus sabe quantos não conseguiram comunicar
a sua mensagem. São inúmeros, demasiados mesmo. Portanto, não se
esqueça: pratique!

A gestão do tempo é um outro factor vital, no
contexto da impressão global que irá deixar
no seu público. Um investidor de capital de
risco, infelizmente, vê demasiadas apresen-
tações de sociedades ou de ideias empresa-
riais em que o orador, obviamente, não cro-
nometrou ou planificou a sua apresentação
em pormenor. Nestas situações, acabamos
por nos recostar na cadeira enquanto os nossos pensamentos vagueiam,
apesar de sabermos que se poderá tratar de um bom objecto de investi-
mento. É, simplesmente, uma questão de profissionalismo. Quanto mais
preparado estiver, mais profissional será a imagem que projecta e maiores
serão as probabilidades de alguém o escutar efectivamente.

Encontros com investidores de capital de risco

É um dado adquirido que, se deseja obter capital, terá de desenvolver es-
forços nesse sentido. Terá de estar disposto a agir e a trabalhar pela "cau-
sa". Felizmente, hoje em dia, são organizados diversos encontros com
investidores de capital de risco, destinados a quem procura financiamento.
Estes encontros podem ser um bom ponto de partida, quando quiser divul-
gar a sua imagem e a sua ideia empresarial junto da comunidade de in-
vestidores de capital de risco. Várias associações de comércio e empresas
de capital de risco enviam regularmente convites para reuniões em que
terá dez minutos para apresentar a sua ideia aos investidores de capital de
risco presentes. Pode ser uma boa introdução ao capital de risco e uma
excelente oportunidade para estabelecer contactos novos.

Tudo o que puder
ser dito, pode ser
dito de forma clara.

Ludwig Wittgenstein
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Procedimento de contacto

Uma das coisas verdadeiramente surpreendentes para um investidor de
capital de risco é o número de telefonemas de pessoas que perguntam se
podem enviar o seu resumo. A resposta é sempre "Sim, sim!" Os investido-
res de capital de risco vivem das boas ideias, pelo que as suas propostas
são sempre, evidentemente, bem-vindas.

Contudo, são inúmeras as pessoas que desejam promover as respectivas
boas ideias, o que, por sua vez, mantém os investidores de capital de risco
muito ocupados. Por conseguinte, é importante que, ao enviar o seu pedi-
do, respeite os procedimentos específicos de cada investidor de capital de
risco para analisar projectos novos. Se ainda não os conhece, é muito pro-
vável que a pessoa encarregada de registar os novos pedidos o possa
auxiliar. Frequentemente, essa pessoa trabalha como assistente do inves-
tidor de capital de risco, participando activamente na planificação de reuni-
ões, apresentações, etc.

Em regra geral, a maior parte dos investidores de capital de risco quererá,
inicialmente, receber o seu relatório de síntese e não a totalidade do plano
empresarial. Isto é vantajoso tanto para o investidor de capital de risco,
que não necessita de perder tempo a imprimir e recolher material, como
para si, que manterá assim um controlo integral da apresentação do seu
material. Ao fazer o envio, não se esqueça de escrever a morada do re-
metente correctamente. Não tem de ser o endereço de uma empresa. O
seu endereço privado serve perfeitamente, caso prefira utilizá-lo. Pode
tratar-se de um pequeno pormenor, mas ficaria surpreendido com o núme-
ro de pessoas que esquece algo tão simples como o remetente ou o núme-
ro de telefone. Um erro de distracção. O mesmo se aplica no caso de uma
formatação incorrecta, erros de gramática e de ortografia. São factores que
perturbam dramaticamente o fluxo de leitura e empobrecem seriamente a
impressão que transmite.

Se, por infelicidade, descobrir, após a entrega, imperfeições ou erros de
impressão que alterem por completo o sentido do seu documento, não
tente prolongar o processo enviando material suplementar. Em vez disso,
telefone à pessoa encarregada de registar os pedidos, peça que lhe seja
devolvido o material defeituoso e recomece o processo da estaca zero. É
certo que perdeu um pouco de tempo, mas será considerado como uma
pessoa que respeita as regras e a sua avaliação será feita apenas com
base no material correcto.

Os prazos de respostas variam consoante as empresas. Em regra, as em-
presas de capital de risco sérias acusam a recepção do material no prazo
de, aproximadamente, uma semana. Comunicarão igualmente quando lhe
irão dar uma resposta e, com frequência, dir-lhe-ão quem é o responsável
que analisará o seu projecto. A maior parte dos investidores de capital de
risco gosta de "mastigar" o projecto durante algum tempo, antes de enviar
uma resposta.
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Algumas pessoas acreditam, erradamente, que podem acelerar o processo
telefonando pessoalmente, mas isso não é possível. Antes pelo contrário,
causa irritação e corre o risco de dar a impressão de que já sabe que a
proposta contém imperfeições e quer acrescentar pormenores suplementa-
res verbalmente. Lembre-se que a paciência é uma virtude. Só depois de
cerca de três semanas sem resposta fará sentido telefonar para saber a
que fase terá chegado a proposta.

Condições difíceis? Nem por isso. É também no seu próprio interesse que
o material seja analisado com a justa e devida atenção.

Quando tiver decorrido o tempo necessário à análise do seu pedido, o in-
vestidor de capital de risco entrará em contacto consigo por carta, correio
electrónico ou telefone. Com sorte, o seu relatório é suficientemente inte-
ressante para avançar (deverá ser, se tiver lido o presente livro) e será
convidado para uma reunião em que terá a oportunidade de apresentar a
sua ideia e o seu plano empresarial. Em caso contrário, a mensagem é
normalmente que o investidor de capital de risco não poderá iniciar um
processo de investimento com a sua empresa/ideia. E "NÃO" quer dizer
"NÃO". Se não conseguiu atrair a atenção do investidor de capital de risco,
tem de compreender que perdeu esta oportunidade e a única forma é vol-
tar atrás e repensar seriamente.

Não espere obter qualquer outra explicação acerca dos motivos que leva-
ram o investidor de capital de risco a não querer prosseguir com o seu
projecto. É claro que seria bom saber, mas é
raro isso acontecer. Uma resposta negativa
não significa necessariamente que existe algo
de errado no seu projecto. Pode ser que a sua
ideia empresarial não se tenha adaptado à
estratégia de investimento do investidor de
capital de risco e deverá, basicamente, aceitar
que as recusas significam que o seu conceito
necessita de uma revisão significativa antes de
poder ser novamente considerado elegível
para capital de risco.

Apresentações

Se for um dos poucos com a sorte de passar
esta análise rigorosa e for chamado para uma
reunião de apresentação, deve prestar atenção
a diversos pormenores.

A carta de convite incluirá, frequentemente, um calendário da reunião,
sendo-lhe comunicado o tempo disponível para sua apresentação. Deve
considerar ambas as partes como um convite para uma preparação exaus-
tiva. Deve manter uma visão geral, dominar os pormenores, ser capaz de

Qualquer venda é
uma questão de
apresentação.

Se não transmitir a
sua mensagem
correctamente,

Tudo o que
pretende dizer não
é o que diz.
Se o que disser não
é aquilo que
pretende dizer, o
que deveria ser
feito não o será.
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manter um debate activo sobre a sua ideia empresarial e ter informação
sobre o seu material imediatamente disponível.

Terá, igualmente, de saber debater os seus orçamentos, sendo absoluta-
mente necessário que conheça todos os valores e a forma como se inter-
relacionam. A reunião decorrerá, geralmente, num ambiente amigável e o
diálogo será aberto e directo.

O tempo é essencial. O tempo que lhe for atribuído funciona também como
um teste em que o investidor de capital de risco verifica se é capaz de for-
mular as suas ideias de uma forma rápida e sucinta. O tempo gasto nas
perguntas colocadas e nas suas respostas não será deduzido do seu tem-
po global para a apresentação. Os minutos que lhe forem concedidos são
seus, efectivamente.

Quando estiver a apresentar a sua ideia, não faça muito espalhafato. Não
sobrecarregue as suas apresentações com cores garridas, animação ou
outro tipo de efeitos especiais para causar uma boa impressão. Pode pa-
recer bonito, mas, frequentemente, irá roubar a atenção da sua mensagem
- o que é mau! Um investidor de capital de risco quererá encontrar argu-
mentos e documentação e a sua apresentação deve responder a esses
aspectos.

Felizmente, quase todos os empresários que chegam à fase de apresenta-
ção estão, de facto, muito bem preparados. Examinaram a fundo a sua
apresentação, praticaram muito e são capazes de respeitar o tempo. Mas
também existem empresários que não prestam atenção aos pormenores,
se excedem ou ultrapassam deliberadamente o tempo, o que é muito pou-
co inteligente. Ao fazê-lo, estão a desrespeitar as regras e a deitar tudo a
perder. E não se esqueça que a reunião começa à entrada, na recepção, e
só acaba quando sair para a rua de novo! Se, pelo contrário, gastar ener-
gia na preparação e respeitar as regras, existe a perspectiva de garantir
um bom parceiro, já para não falar no capital de que necessita.

Verifique também, na véspera, onde é o local em que será realizada a reu-
nião. Chegar demasiado tarde pode ser o fim da sua reunião. Lembre-se
de que não será, provavelmente, o único compromisso na agenda do in-
vestidor para esse dia! Dificuldades de trânsito e voos cancelados são bo-
as desculpas, mas o tempo que perdeu não lhe será atribuído segunda
vez!

Acordos de confidencialidade

Quase todas as pessoas com uma ideia empresarial desejam, natural-
mente, impedir que ela seja explorada por terceiros. Contudo, regra geral,
não é boa ideia começar por exigir um acordo de confidencialidade a um
investidor profissional de capital de risco. Se iniciar a sua colaboração in-
sistindo num acordo desse tipo, causará, sem dúvida, um dano irreparável
na sua relação.
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Os investidores de capital de risco estarão dispostos a celebrar acordos,
mas se espera que um investidor mostre confiança – é esse, afinal, o ob-
jectivo – terá de lhe mostrar que confia nele. É desnecessário dizer que
tudo o que apresentar a um investidor profissional de capital de risco será
tratado com confidencialidade. Se não está preparado para confiar nele,
poderá deitar tudo a perder.

O que "fazer" e "não fazer"

Como últimos conselhos, eis uma lista de situações que outros empresá-
rios aprenderam – à sua própria custa - a evitar. Em princípio, estes erros
nada têm a ver com a sua ideia empresarial ou a sua apresentação, mas
servem para ilustrar as regras de comportamento no mundo do capital de
risco. Antes de se lançar ao caminho, deve tomar nota dos seguintes erros
a "não fazer":

• Tentar vender um investimento "meio-cozinhado"
Se não conseguiu atingir os seus objectivos com o primeiro grupo de
investidores de capital de risco e as negociações se goraram por qual-
quer razão, são poucas as probabilidades de outros grupos de investi-
dores de risco pegarem no negócio. Por mais que faça, será sempre o
"investimento sem êxito de outra pessoa" e, como ninguém deseja ar-
rumar a desordem dos outros, a maior parte dos investidores de capital
de risco irá dizer, simplesmente, "não". Ou seja, terá que começar de
novo a partir da estaca zero, com um novo relatório de síntese e um
novo plano empresarial.

• Vender o investimento a demasiadas pessoas
Particularmente no que diz respeito ao capital de lançamento, as co-
munidades de investidores de um país são quase como uma aldeia.
Todos falam com os mesmos advogados, contabilistas e outros con-
sultores. Assim, será apenas uma questão de tempo até o investidor de
capital de risco descobrir que esteve nas instalações da concorrência
na mesma manhã. É evidente que tem de procurar as melhores condi-
ções, mas contactar demasiados investidores não é bem visto. Não se
esqueça que "a última rapariga poderá não querer dançar consigo se
descobrir que todas as outras a quem pediu antes lhe disseram que
não". Parecerá muito mais sério se começar por seleccionar alguns in-
vestidores de capital de risco que correspondam à sua concepção, em
vez de enviar o seu material a todos (abordagem tipo "rajada de me

tralhadora"). Os investidores perguntar-lhe-ão frequentemente: "Este
projecto já foi apresentado a outros investidores potenciais e, nesse
caso, qual foi a reacção?" É preferível ser sincero, porque, de contrário,
se o investidor acabar por descobrir – será o fim dos seus contactos
com esse investidor.   
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• O empresário e o investidor "perdem-se" durante as negociações
Os investidores de capital de risco são negociadores experimentados
e, à medida que for avançando, farão exigências e pedidos relaciona-
dos com o seu acordo. Uma coisa é certa – os pontos mencionados
pelo investidor como sendo exigências NÃO são negociáveis. O mes-
mo não se aplica aos pedidos. Diversos acordos acabaram em nada
depois de debates prolongados, porque o empresário, subitamente,
tentou convencer o investidor de capital de risco a alterar as sua exi-
gências. Se agir dessa forma, é mais provável que o investidor de ca-
pital de risco ponha fim às negociações.

• O seu consultor prejudica o clima criado
Infelizmente, por vezes, acontece que um bom negócio acaba por não
ir para a frente devido à interferência desnecessária de terceiros. Um
exemplo clássico é quando um advogado - quando o empresário e o
investidor de capital de risco já estão quase a chegar a acordo - de re-
pente, por iniciativa própria, decide apostar no jogo da pressão de últi-
ma hora e assinala que existem outras ofertas e negociações em cur-
so. É um erro fatal, porque o resultado é, naturalmente, o investidor de
capital de risco acabar imediatamente com as negociações. A verdade
é que só se negoceia com parceiros sérios. O advogado poderá,
eventualmente, encontrar outro cliente no dia seguinte, mas o empre-
sário perceberá que não é tão fácil assim encontrar um investidor de
capital de risco novo ou um projecto novo. Assegure-se de que está
tudo claro entre si e os seus consultores antes de iniciar as negocia-
ções.

• Atribuir um preço demasiado elevado à sua sociedade
Durante as negociações, terá certamente de avançar com uma estima-
tiva do valor futuro da sua sociedade, isto é, o potencial do investi-
mento. No entanto, lembre-se que o investidor de capital de risco irá,
evidentemente, verificar junto dos seus colegas e investidores instituci-
onais se a estimativa é razoável. Se a sua estimativa não for aceite,
deve considerar cuidadosamente se valerá a pena prosseguir. A maior
parte dos investidores poderá contar-lhe casos em que os investimen-
tos nunca se realizaram porque os empresários insistiram em manter
um preço elevado. Lição: quando um investidor profissional se propu-
ser contribuir com dinheiro na mão para uma ideia que ainda não foi
ensaiada, deve aceitar! Se tentar manter viva a ideia até encontrar al-
guém que aceite o valor máximo possível, o mais certo é ficar com um
investimento em que NINGUÉM vai querer tocar.
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Capítulo 5

Capital de risco

A partir do final dos anos noventa, os investimentos de capital de risco au-
mentaram consideravelmente. Desde o seu modesto início, em que envol-
via uma variedade de domínios especializados, a indústria do capital de
risco tem vindo a transformar-se numa força dinâmica nos mercados de
investimento.

Se observar as características de um número crescente de empresas de
capital de risco, deparar-se-á com uma indústria muito diversificada. Cada
empresa tem uma maneira própria de funcionar e a dimensão varia entre
proprietários únicos com recursos limitados e grandes grupos com muitos
milhões de euros para investimentos comuns. De acordo com os padrões
internacionais, a indústria de capital de risco era, tendencialmente, de pe-
quena dimensão e os profissionais conheciam-se uns aos outros, mas
essa situação alterou-se rapidamente.

Um factor universal nesta indústria é a motivação individual. A maioria das
empresas de capital de risco é dominada por uma única pessoa, que pode-
rá ser desde um antigo empresário a um investidor profissional com longos
anos de experiência. Essas pessoas estão no centro do mundo dos negó-
cios – representando o seu saber-fazer e a sua rede – e, frequentemente,
definem as directrizes das decisões de investimento de empresas individu-
ais. Mesmo assim, actualmente, quase todas as principais empresas de
capital de risco empregam pessoas que se ocupam do processo de avalia-
ção e dos diálogos com os que contactam pela primeira vez com o meio e
com os empresários.

As empresas de capital de risco podem ser classificadas em traços largos,
consoante a estrutura, de acordo com três critérios:

• A sua fonte de capital (capitalização)
• A sua estratégia de investimento e a dimensão dos investimentos que

risco que realizam
• A fase do ciclo de vida empresarial em que investem

Capitalização

Um dos domínios que caracterizam as diferenças no sector de capital de
risco é a capitalização de empresas individuais. Frequentemente, a capita-
lização tem uma influência decisiva no "horizonte" de cada uma das em-
presas de capital de risco, no que diz respeito aos projectos, podendo ser
um factor muito importante para determinar a estratégia de investimento
nessa empresa particular.
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Na maior parte dos casos, as empresas de capital de risco são capitaliza-
das de uma das seguintes formas:

• Capital privado. É proveniente, muitas vezes, de empresas de capital
de risco privadas (com frequência, sociedades) que investem o capital
disponibilizado pelo investidor de capital de risco e pelos seus parcei-
ros. Estes tipo de empresas de capital de risco é comum e existe em
grande número. As empresas privadas podem, também, ter crescido o
suficiente para serem cotadas na bolsa e, dessa forma, obterem o seu
capital de risco nos mercados de capital oficiais.

• Capital institucional. É proveniente de empresas de capital de risco que
fazem parte de grupos financeiros. Os recursos para os seus investi-
mentos de risco derivam, frequentemente, de investidores institucionais
profissionais.

• Capital público. É proveniente de fundos públicos, por exemplo, par-
ques de ciência e tecnologia.

Por outro lado, existem diferenças na forma como as empresas de capital
de risco investem os seus fundos. Alguns investidores de capital de risco
contribuirão com capital para a sua empresa através de uma injecção de
capital, passando a ter uma participação no capital social. Outros participa-
rão menos no capital social, mas garantirão
um empréstimo à sua empresa junto de uma
instituição bancária. Em termos mais simples,
a contribuição mais significativa do investidor
de capital de risco é, neste caso, o risco de
crédito que ele aceita em seu nome; assim
sendo, deve estar preparado para o encargo
adicional que o pagamento de juros repre-
senta para a sua empresa, logo a partir do
primeiro dia. Cabe, evidentemente, ao em-
presário decidir qual o tipo mais conveniente.
Algumas empresas de capital de risco utili-
zam uma combinação de métodos de finan-
ciamento, enquanto outras recorrem apenas
a um único.

No que diz respeito a meios de tesouraria, as
empresas de capital de risco variam também
muito. Nem todas podem oferecer grandes
investimentos em dinheiro. Recomenda-se
que seleccione empresas com fluxos de caixa elevados e que tenham de-
monstrado serem boas fornecedoras de capital. Quando se faz um acordo
com um investidor que não dispõe de muita liquidez, corre-se o risco de ele
agir irracionalmente se necessitar subitamente de dinheiro, podendo, na
realidade, não agir no melhor interesse da outra parte. Quando um investi-
dor de capital de risco o tiver informado que deseja prosseguir com o seu
projecto, faça a si próprio um favor e pergunte-lhe qual é a sua situação
financeira no momento. Diga-lhe que gostaria de ver o seu último relatório

Por muito pequeno
que seja o sector,
existe uma enorma
diversidade de
capital de risco na
Europa.

Enquanto
recém-chegado ou
empresário, pode
reforçar o seu
desenvolvimento –
independentemente
da fase de
desenvolvimento –
através do capital de
risco.
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financeiro publicado e fale com algumas das empresas em que ele tenha
investido anteriormente. Se o investidor for sério, não deverá mostrar relu-
tância em lhe fornecer os nomes de alguns contactos. A maior parte dos
investidores de capital de risco aprecia os esforços dos seus futuros asso-
ciados, no sentido de encontrar uma correspondência perfeita.

Estratégia e dimensão de investimento

Quando, enquanto empresário, começar a procurar no mercado um inves-
tidor de capital de risco que corresponda à sua ideia empresarial e ao seu
projecto, é importante ter em conta que várias empresas de capital de risco
adoptam, com frequência, uma estratégia de investimento direccionada. A
estratégia pode contemplar apenas indústrias seleccionadas ou projectos
de uma certa dimensão.

A estratégia de investimento e, especialmente, a dimensão dos investi-
mentos dependem, tendencialmente, do tipo de empresa de capital de ris-
co, isto é, da forma como a empresa é capitalizada. Contudo, quase todas
as empresas de capital de risco desejam, em geral, que lhes sejam apre-
sentados projectos muito variados, o que lhes permitirá proceder, por si
próprias, à selecção. Se não estiver seguro quanto à estratégia de investi-
mento de uma empresa específica, deve informar-se quando a contactar.
O mesmo se aplica à dimensão dos investimentos normalmente aceites
pela empresa.

Fases de desenvolvimento

Uma outra diferença poderá ser a fase de desenvolvimento em que cada
empresa de capital de risco deseja investir. Algumas concentram as suas
competências no auxílio às empresas em fase de arranque, outras cen-
tram-se em empresas que estão prestes a transitar para a fase seguinte e
outras ainda especializaram-se na aquisição e venda de sociedades.

Do ponto de vista do empresário, a variedade oferecida pelas empresas de
capital de risco em domínios de competência diferentes implica que pode-
rá, provavelmente, financiar parte do seu desenvolvimento através de ca-
pital de risco, qualquer que seja a fase de desenvolvimento em que se en-
contre a sua sociedade. Tudo depende, evidentemente, do potencial de
crescimento oferecido pela sua empresa.

I-TecNet: Rede de capital próprio para inovação e tecnologia

A I-TecNet é uma rede pan-europeia de operadores de capital de risco que
intervêm nos investimentos de fase inicial em tecnologia. É uma iniciativa
que pretende incentivar investimentos iniciais em empresas tecnologica

mente inovadoras. É apoiada pela Comissão Europeia, no âmbito da sua
Iniciativa Gate2Growth.
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Através da I-TecNet, os empresários podem aceder a uma rede de investi-
dores de capital de risco competentes, interessados em projectos empre-
sariais com um elevado grau de inovação em termos de tecnologia, pro-
duto, serviço ou processo e que apresentem um potencial de crescimento
elevado e de criação de novos empregos.

Os operadores de capital de risco envolvidos na I-TecNet estão a colocar
os seus fundos em investimentos iniciais em empresas tecnologicamente
inovadoras.

O capital de risco é uma das fontes de recursos financeiros mais impor-
tante para as empresas inovadoras em crescimento financiarem os seus
investimentos. O capital de risco consiste em fundos obtidos no mercado
de capitais por operadores especializados. Os investidores de capital de
risco adquirem acções ou obrigações convertíveis na empresa, não com o
objectivo de obter dividendos imediatos mas de permitir a expansão da
empresa e, em última análise, aumentar o valor do seu investimento. É por
esse motivo que estes investidores estão interessados em empresas ino-
vadoras com taxas de crescimento muito rápidas.

Como poderão os empresários aceder aos fundos de capital de risco
da I-TecNet?

As empresas devem começar por mostrar que justificam um financiamento.
Antes de contactarem um operador de capital de risco, os empresários
devem elaborar um plano empresarial claro e bem fundamentado e obter
informações relativas à natureza exacta do capital de risco e de outros
tipos de financiamento.

O plano empresarial é uma declaração pormenorizada sobre a situação
actual da empresa e sobre a sua estratégia para o futuro. O plano deve
explicar por que motivo a empresa virá a ter sucesso, bem como as ca-
racterísticas que a distinguem das restantes empresas. Deve analisar em
pormenor os pressupostos subjacentes à criação da empresa, no intuito
quer de esclarecer os princípios de gestão, quer de definir objectivos em
termos de desenvolvimento futuro.

Como referido na presente brochura, o plano empresarial deve demonstrar
com rigor a viabilidade comercial do empreendimento proposto, bem como
o seu elevado potencial de crescimento. Deve abranger todos os aspectos
da actividade empresarial: desde a estratégia de mercado, os concorrentes
e os clientes potenciais até à gestão e ao financiamento da empresa e,
ainda, a previsão de objectivos e vendas anuais. De modo geral, o plano
deve ter em vista um horizonte de planeamento a cinco anos.

O sítio da Iniciativa Gate2Growth na Web oferece uma série de instru-
mentos para os empresários desenvolverem o seu plano empresarial.
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Conta com um serviço de peritos que fornecem comentários e ajuda para
aperfeiçoar o plano empresarial antes de o empresário contactar os inves-
tidores.

Contactar os investidores de capital de risco: a abordagem prática

A Iniciativa Gate2Growth gere uma base de dados pan-europeia de opor-
tunidades de investimento em empresas e planos empresariais inovadores.

Registar o seu plano empresarial na base de dados permitirá à equipa ex-
perimentada de investidores profissionais Gate2Growth.com observar o
seu projecto e comprovar o seu interesse numa base de dados que inclui
mais de 3 000 fontes de investimento na Europa.

A Iniciativa Gate2Growth coopera com a I-TecNet e com fundos de capital
de risco, instituições bancárias, incubadoras e redes de business angels de
toda a Europa.

Registar o seu plano empresarial na base de dados é gratuito e pode au-
mentar significativamente as suas probabilidades de encontrar um investi-
dor adequado para a sua empresa.

 Como é que funciona?

1. Entre no sítio www.Gate2Growth.com na Web.

2. Registe a sua empresa ou plano empresarial na base de dados de
oportunidades de investimento gratuitamente.

3. O registo requer o fornecimento de pormenores gerais sobre o seu
projecto, mas não implica a divulgação de informação confidencial. O
processo manter-se-á sempre sob o seu controlo.

4. A partir do momento em que finalizar a sua inscrição, a equipa Ga-
te2Growth.com verificará o interesse do seu projecto junto de fontes de
investimento na Europa.

5. Se o seu projecto despertar um interesse concreto, a equipa Ga-
te2Growth.com poderá contactá-lo para verificar novamente se o seu
projecto apresenta as características certas. Tal poderá implicar um
encontro pessoal com a sua equipa ou um pedido de informação adici-
onal.

6. Baseada na aplicação de todas as diligências iniciais, a equipa Ga-
te2Growth.com poderá propor que se proceda a um contacto directo

7. com o investidor ou, alternativamente, sugerir medidas apropriadas
para que o projecto esteja pronto para investimento antes de iniciar o
referido contacto.
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O serviço Gate2Growth.com receberá uma taxa em caso de êxito, relativa
a acordos de investimento confirmados, conforme a prática habitual na
indústria. O referido processo manter-se-á sempre sob o seu controlo. A
equipa Gate2Growth.com só proporá activar o acordo sobre a taxa menci-
onada se existirem indicações concretas quanto ao interesse do investidor
e se estiver confiante no projecto e na equipa empresarial que proporá aos
investidores.


