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RESUMO 

 

A Inovação transforma a relação entre pessoas e produtividade, trazendo diversos benefícios 
socioeconômicos. Por meio de empresas de pequeno (como startups) e médio porte, a inovação 
pode ser criada e difundida com maior escalabilidade. Contudo, devido aos enormes riscos 
atrelados a essas empresas inovadoras, uma forma de financiamento diferenciado se faz 
necessário. O capital de risco pode ser descrito como um apoio financeiro em conjunto com um 
suporte gerencial, destinados às pequenas e médias empresas de grande potencial emergente. 
No entanto, existem diversos fatores que podem influenciar no resultado de um investimento 
de risco, o que provoca uma proliferação de evidências confusas para pesquisadores, 
empreendedores e investidores. A identificação e discussão crítica das relações de causa e efeito 
podem ajudar a entender a escolha e a influência de tais fatores e o porquê alguns são mais 
importantes do que outros. O objetivo deste estudo é entender e aprimorar o processo de análise 
de investimentos em Startups via fundos de capital de risco por meio de algoritmos de 
aprendizado de máquina. Para isso, foi feita uma revisão da literatura para identificar diversos 
critérios e características de todo o processo de investimento e o mapeamento de técnicas de 
suporte na tomada de decisão. A análise de cada critério foi feita por meio de uma pesquisa 
com gestores de fundos de capital de risco, além da criação de um dataset com informações de 
mais de cem mil empresas para avaliar a acurácia de diferentes métodos de aprendizado de 
máquina, para que então fosse verificado o modelo definido de tomada de decisão no dataset 
construído em conjunto com os critérios pesquisados. Como resultado do trabalho, foi possível 
criar um modelo para melhorar a assertividade no início de um processo de decisão de 
investimento em capital de risco.  
 
 
Palavras-chave: Capital de Risco; Tomada de decisão; Critérios de seleção; Aprendizado de 

máquina; Startups. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Innovation transforms the relationship between people and productivity, bringing several 
socioeconomic benefits. Through small and medium-sized companies, innovation can be 
created and disseminated with greater scalability. However, due to the enormous risks attached 
to these innovative companies, a differentiated form of financing is necessary. Venture Capital 
can be described as financial support in conjunction with managerial support, aimed at small 
and medium-sized companies with great emerging potential. Although, there are several factors 
that can influence the outcome of a risky investment, which causes a proliferation of confusing 
evidence for researchers, entrepreneurs and investors. The identification and critical discussion 
of the relationships between cause and effect can help to understand the choice and influence 
of such factors and why some are more important than others. The objective of this study is to 
understand and improve the process of analyzing investments in startups via venture capital 
funds through machine learning algorithms. For this, a literature review was carried out to 
identify several criteria and characteristics of the entire investment process, also a mapping of 
support techniques in decision making was carried in parallel. The analysis of each criteria was 
made through a survey with venture capital fund managers, in addition to the creation of a 
dataset with information from more than one thousand companies to evaluate the accuracy of 
different machine learning methods, so that the defined decision-making model could be 
verified in the dataset in conjunction with the researched criteria. As a result of the work, it was 
possible to create a model to improve assertiveness at the beginning of a venture capital 
investment decision making process. 
 
Keywords: Venture capital; Decision making; Selection criteria; Machine learning; Startups. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A velocidade da inovação está em um ritmo acelerado e junto com este fenômeno 

surgem novas tecnologias e mercados, os quais por sua vez promovem novas oportunidades, 

transformando a relação entre pessoas e produtividade.  O empreendedorismo dentro desse 

processo, se destaca como um fenômeno socioeconômico global que se encontra cada vez mais 

presente no cotidiano. Os pilares da sociedade como governos, universidades, empresas e 

indivíduos têm demonstrado interesse nessa área devido aos benefícios que a inovação pode 

trazer aos diversos segmentos socioeconômicos. 

Além disso o crescimento e o surgimento de empresas voltadas para a inovação 

também são essenciais para a manutenção, diversidade e constante evolução tecnológica, as 

quais são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Dado que as organizações mais 

aptas terão mais oportunidades de sobreviver no mercado (NONAKA; TAKEUCHI, 2004). 

As empresas inovadoras, principalmente as de pequeno e médio porte, carecem de uma 

forma de financiamento diferente. Para isso, existem grupos com capital disponível 

especificamente para esse tipo de empresa, são eles: capital de risco, capital de risco 

corporativo, investidores anjos e mais recentemente as aceleradoras e crowdfunders, os quais 

impulsionam o capital que alimenta a inovação e desenvolvimento de startups 

(WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018). 

As startups, de acordo com o glossário da Finep (2019), são empresas guiadas pela 

inovação, as quais estão sujeitas a diversas mudanças em suas técnicas de produção ao decorrer 

do seu desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de estarem sempre a frente de sua 

concorrência. Uma startup pode estar em fase de estruturação, ou seja, ela ainda não é uma 

empresa, e sim uma “quase-empresa”, no entanto elas buscam por oportunidades em setores 

específicos através de seus produtos ou serviços inovadores, os quais possuem um alto valor 

agregado (RIES, 2012; BLANK, DORF, 2012; FINEP, 2019) 

O capital de risco pode ser descrito como um apoio financeiro em conjunto com um 

apoio gerencial, destinados às pequenas e médias empresas de grande potencial emergente, 

usualmente, de base tecnológica. Também conhecido e citado nesse trabalho, como venture 
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capital, o capital de risco pode ser basicamente definido como uma participação minoritária e 

temporária, sem garantia de retorno, em que seu objetivo principal é o ganho de capital no 

momento do desinvestimento (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2018).  

Esta atividade, como o próprio nome já revela é considerada de risco devido à sua 

grande incerteza. Isso porque existem n fatores que podem influenciar no resultado de um 

investimento.  

 

Quantidade, diversidade e relações de causa-efeito de fatores para análise: 

Cada fator pode ter relação direta ou indireta com o sucesso ou com o fracasso de uma 

empresa, o que provoca uma proliferação de evidências confusas para pesquisadores, 

empreendedores e investidores (CUMMING; WALZ, 2010; DELLERMANN et al., 2017). 

Estudos afirmam não ser viável que um investidor consiga avaliar uma  oportunidade de 

investimento mediante uma quantidade e diversidade tão grande de fatores (MAXWELL; 

JEFFREY; LEVESQUE, 2011; HONG; SERFES; THIELE, 2018).  

A identificação e discussão crítica das relações de causa e efeito podem ajudar a 

entender a escolha e a influência de tais fatores e o porquê alguns são mais importantes do que 

outros (SHEPHERD, 1999; ABOR, 2017). 

 

Empresas apoiadas por fundos de Capital de Risco têm maiores taxas de sucesso: 

Há evidências de pesquisa suficientes para mostrar que startups que são apoiadas por 

fundos de Capital de Risco tem uma taxa de sucesso maior do que aquelas que não recebem 

suporte de Venture Capital (GOMPERS; LERNER, 2004; CHEMMANUR; KRISHNAN; 

NANDY, 2011; BERTONI; COLOMBO; GRILLI, 2011; ALPEROVYCH; HUBNER; 

LOBET, 2015). 

Por se tratar de um investimento de risco, um dos fatores para reduzir as taxas de falhas 

é melhorar os processos de tomada de decisão dos investimentos (KNILL, 2009; WILSON; 

WRIGHT; KACER, 2018). Porém, em muitas situações, os especialistas não conseguem obter 

informações suficientes para fazer previsões sólidas (SIMON, 1991; CONNER; PRAHALAD, 

1996; KANHEMAN, 2003). A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de “escolher 

entre duas ou mais alternativas de ação” (MAJUMDER, 2015). No entanto, pode não existir 

uma decisão correta entre as alternativas disponíveis.  
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As tecnologias de aprendizado de máquina - ou Machine Learning (ML) - nos ajudam 

a conhecer os dados de forma mais eficiente e precisa (LI et al., 2018). Os métodos ou 

algoritmos de ML podem ajudar diretamente os engenheiros, por exemplo, a otimizar estruturas 

de aço, estimar o ciclo de vida de edifícios ou uma carga de eletricidade (WEN; KANG, 2001; 

VENSKE et al., 2014). Ao tomar decisões econômicas, os métodos de aprendizado de máquina 

são muito eficazes, pois eles podem fornecer um resultado mais objetivo. Sem esses métodos, 

as decisões emergentes são tomadas por especialistas, as quais muitas vezes podem ser muito 

subjetivas (CHOY et al., 2015; ABOLBASHARI et al., 2018). 

No trabalho em questão serão analisados dados públicos e coletados via questionário 

e entrevistas, para que então possam ser processados em algoritmos de aprendizado de máquina 

e auxiliar na tomada de decisão de investimentos em capital de risco. 

 

Assim, a presente pesquisa almeja responder a seguinte pergunta: Como aprimorar o 

processo de análise de investimentos em Startups via fundos de capital de risco por meio 

de algoritmos de aprendizado de máquina? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Propor um modelo de análise de investimentos em Startups via fundos de capital de 

risco por meio de algoritmos de aprendizado de máquina. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

- Mapear critérios de decisão no processo de tomada de decisão em capital de risco; 

- Analisar o peso de cada critério a ser utilizado no processo de tomada de decisão; 

- Estruturar um dataset de empresas e investimentos que contenham critérios 

mapeados; 

- Avaliar a acurácia de diferentes métodos de aprendizado de máquina no dataset 

criado.  
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- Verificar o modelo definido de tomada de decisão no dataset construído. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A importância da criação de novas empresas para a sociedade e para o crescimento 

econômico é bem reconhecida na academia (SCHUMPETER, 1934; KIRZNER, 1997; 

SHANE; VENKATARAMAN, 2000). Mas a sobrevivência e o crescimento dessas, 

especialmente as que estão no estágio inicial, como as startups, dependem não apenas das 

equipes fundadoras, mas também das partes externas interessadas que podem fornecer recursos 

como capital humano, financeiro e até social. O investimento em startups é uma força motriz 

essencial da inovação tecnológica e é de vital importância para a economia em geral, 

especialmente em indústrias de alto crescimento e alta tecnologia, como ciências da vida, 

tecnologia limpa e tecnologia da informação. Dessa forma, a aquisição de recursos para novas 

empresas tornou-se um tópico importante na pesquisa sobre empreendedorismo (GORMAN; 

SAHLMAN, 1989; DAVIDSSON; HONIG, 2003; ZOTT; HUY, 2007; PLUMMER; 

ALLISON; CONNELLY, 2016) 

Empresas com futuro extremamente incerto enfrentam dificuldades ao conseguir 

financiamentos convencionais, o que pode fazer com que elas percam o tempo certo de entrada 

do mercado ou simplesmente não conseguem escalar de forma sustentável. Dentro desse 

cenário, muitas empresas com essas características buscam fundos de investimento de capital 

de risco (BERGER; UDELL, 1998; DEVIGNE et al., 2018). O capital de risco vai além de 

ajudar uma empresa, pois esse método de investimento contribui para o fortalecimento da 

indústria do conhecimento e de inovação. Uma vez que o aumento e o nascimento de novas 

empresas de base tecnológica ou voltadas para a inovação são essenciais para a constante 

evolução tecnológica, as quais são fundamentais para o desenvolvimento econômico 

(SAPIENZA; MANIGART; VERMEIR, 1996; BERGER; UDELL, 1998; ABDI, 2011; 

DEVIGNE et al., 2018) 
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Figura 1 – Desempenho da carteira no Brasil em relação às expectativas 

 
Fonte: ABVCAP (2016). 

 

O estudo “Perspectiva dos investidores sobre private equity e venture capital no Brasil” 

realizado em 2016 pela Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital com 39 

fundos de investimento demonstrou que 53% dos entrevistados estão com seu rendimento pior 

do que às expectativas. Desta forma, este estudo, se faz necessário para analisar os fatores de 

tomada de decisão no momento do investimento e suas relações, disponíveis na literatura, assim 

como os algoritmos de aprendizado de máquina para auxiliar o processo de tomada de decisão, 

visto que, como citado acima a quantidade e diversidade de fatores é tão grande a qual 

impossibilita que um investidor consiga analisar todas as propostas de investimento 

(MAXWELL; JEFFREY; LEVESQUE, 2011; HONG; SERFES; THIELE, 2018).  

Assim, pelo apresentado esta dissertação se justifica, dada a importância do tema, seja 

na visão da sociedade para o avanço das tecnologias e inovações, como também na visão de 

investidores, na melhora de retornos e pelo modelo de apoio na tomada de decisão para que seja 

possível tomar decisões mais eficientes. 

 

1.4  ADERÊNCIA DO TEMA AO PPGEGC 

 

A presente dissertação está relacionada à linha de pesquisa “Empreendedorismo, 

Inovação e Sustentabilidade” e também com a de “Teoria e Prática em Engenharia do 

Conhecimento”, do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento do 
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Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao entrelaçar as duas linhas de 

pesquisa a presente pesquisa apresenta interdisciplinaridade com a intenção de atender aos 

objetivos de pesquisa expostos. Além de ter seu foco voltado aos ambientes de inovação, o qual 

está ligado ao grupo de pesquisa em Inteligência, Gestão e tecnologia para Inovação e às teses 

e dissertações de egressos do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento que abordam o tema de Capital de Risco/Venture Capital e tomada de decisão 

que foram utilizados como recurso para resgatar conhecimentos aprendidos. 

 

Quadro 1 – Referência de autores do EGC 

Autor 
(Ano) 

Título Orientação Tema de 
referência para 
esta pesquisa 

Santos 
(2018) 

Organizações exponenciais: 
uma análise do 
desenvolvimento de startups 
na incubadora midi 
tecnológico 

Orientador: Profa. Dra. Ana 
Maria Bencciveni Franzoni 
 
Coorientador: Prof. Dr. Paulo 
Maurício Selig 

Tomada de 
decisão 

Lara 
(2017) 

Um modelo conceitual para 
apoiar atividades de 
corporate venture capital e 
geração de novos negócios 
inovadores por meio de 
programas de aceleração 
corporativa. 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo 
Moreira da Costa 
 
Coorientador: Prof. Dr. 
Roberto Carlos dos Santos 
Pacheco 

Capital de risco 

Fiates 
(2012) 

Influência dos ecossistemas 
de empreendedorismo 
inovador na indústria de 
venture capital: estratégias 
de apoio às empresas 
inovadoras. 

Orientador: Prof. Dr. Neri dos 
Santos 
 
Coorientador: Prof. Dr. 
Roberto Carlos dos Santos 
Pacheco 

Capital de risco / 
Tomada de 
decisão 

Furlani 
(2018) 

Engajamento de corporações 
com startups na quarta era 
da inovação: recomendações 
e sugestões 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo 
Moreira 
da Costa 
 
Coorientadora: Profa. Dra. 
Clarissa 
Stefani Teixeira 

Capital de risco 
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Lasso 
(2016) 

Método para o 
compartilhamento do 
conhecimento do 
especialista usado no 
processo de tomada de 
decisão. 

Orientador: Prof. Dr. Gregório 
Varvakis 

Tomada de 
decisão 

Ribeiro 
(2011) 

Modelo de sistema baseado 
em conhecimento para 
apoiar processos de tomada 
de decisão em ciência e 
tecnologia. 

Orientador: Prof. Dr. Vinícius 
Medina Kern 
 
Coorientador: Prof. Dr. 
Roberto Carlos dos Santos 
Pacheco 

Tomada de 
decisão 

Valdati 
(2017) 

Processo de seleção de 
ideias em empresas 
inovadoras. 

Orientador: Prof. Dr. João 
Artur de Souza 
 
Coorientadora: Profa. Dra. 
Gertrudes Aparecida Dandolini 

Tomada de 
decisão 

Musse 
(2010) 

Backcasting e dinâmica de 
sistemas como instrumentos 
para criar conhecimento em 
sistemas complexos, 
visando à tomada de decisão 

Orientador: Prof. Dr. Gregório 
Jean Varvakis Rados  
 
Coorientador: Prof. Dr. Neri 
dos Santos  

Tomada de 
decisão 

Alvarez 
(2018) 

Análise de agrupamentos e 
mineração de opinião como 
suporte à gestão de ideias 

Orientador: Prof. Dr. 
Alexandre Leopoldo Gonçalves 
 
Coorientador: Prof. Dr. João 
Artur de Souza.  
 
Coorientador externo: Prof. Dr. 
Flávio Ceci. 

Tomada de 
decisão 

Sérgio 
(2016) 

Um modelo baseado em 
ontologia e análise de 
agrupamento para suporte à 
gestão de ideias 

Orientador: Prof. Dr. 
Alexandre Leopoldo 
Gonçalves.  
 
Coorientador: Prof. Dr. João 
Artur de Souza. 

Tomada de 
decisão 

Lopes 
(2011) 

Um modelo de engenharia 
do conhecimento baseado 
em ontologia e cálculo 
probabilístico para o apoio 
ao diagnóstico 

Orientador: Prof. Dr. 
Alexandre Leopoldo 
Gonçalves  
 

Tomada de 
decisão 



22 

 

 

 

Coorientador: Prof. Dr. José 
Leomar Todesco 

Garcia 
(2011) 

Gestão de riscos viários 
utilizando gestão de 
conhecimento por 
indicadores 

Orientadora: Profa. Dra. Lia 
Caetano Bastos 
 
Coorientador: Prof. Dr. 
Rogério Cid Bastos 

Tomada de 
decisão 

Fonte: Base de Dados EGC (2019). 

 

Entretanto nenhum dos trabalhos aborda de forma incisiva o processo de investimento 

em capital de risco ou seus sistemas de apoio para a tomada de decisão. Essa dissertação 

pretende juntar-se a estes trabalhos, expandindo e contribuindo com um estudo voltado para 

uma visão completa dos critérios de tomada de decisão para investimento com capital de risco. 

 

 

1.5  DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

A pesquisa reconhece a importância de todos os temas inerentes ao ecossistema de 

capital de risco (políticas públicas, contratos, governança corporativa) e seus atores. Porém, o 

presente trabalho será direcionado apenas aos fatores de tomada de decisão, como delimitado 

na figura 2.  
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Figura 2 – Delimitação do tópico 

 
Fonte: Zider (1998) Harvard Business Review. 

 

Dentro desse escopo, a pesquisa será delimitada em mapear os critérios de tomada de 

decisão existentes na literatura nacional e internacional, para analisar a validade dos critérios 

mapeados no cenário do capital de risco de forma a estruturar o uso de algoritmos de 

aprendizagem de máquina como instrumento de auxílio no processo de tomada de decisão em 

capital de risco, especificamente nas etapas de avaliação e negociação inicial, onde a assimetria 

de informação é muito alta (LJUNGBERG; SVEDMAN, 2017). 

 

 

 

1.6  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho encontra-se estruturado em seis (6) capítulos e, apêndices, descritos a 

seguir. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do trabalho, contextualização do tema, 

problemática de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos, justificativa da pesquisa, 

aderência do tema ao programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPEGC) e, por fim, a estrutura do trabalho. 



24 

 

 

 

O segundo capítulo trata da revisão da literatura, onde serão apresentados os principais 

conceitos que serão utilizados como base para esse trabalho, sendo eles: capital de risco e 

suporte na tomada de decisões. 

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para 

desenvolver a pesquisa, a caracterização da pesquisa, da revisão, o detalhamento da pesquisa, 

a etapa de coleta de dados e, as análises resultante da aplicação do questionário, das entrevistas 

e dos dados capturados. 

No quarto capítulo são apresentadas as análises resultantes das respostas do 

questionário, das entrevistas e também da base de dados Snapshot 2013, fornecida pelo 

CrunchBase. 

No quinto capítulo é apresentado os resultados dos testes de diversos algoritmos de 

aprendizado de máquina, resultando em um modelo piloto para ser utilizado como sistema de 

suporte na tomada de decisão. 

No sexto capítulo serão apresentadas as considerações finais do trabalho, bem como 

algumas sugestões de temas para trabalhos futuros. 

Por fim, teremos as referencias bibliográficas utilizadas durante a pesquisa e os 

apêndices. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura que amparou este trabalho. Durante este, 

serão abordados o potencial de pesquisa do passado e presente sobre o capital de risco e no 

suporte na tomada de decisão. 

 

2.1  CAPITAL DE RISCO 

 

O capital de risco é um tipo de financiamento fornecido a empresas de capital fechado 

por investidores em troca de propriedade parcial da empresa, em conjunto com um apoio 

gerencial, destinados às pequenas e médias empresas de grande potencial emergente, 

usualmente, de base tecnológica. Também conhecido e citado nesse trabalho, como venture 

capital (VC), o Capital de Risco pode ser basicamente definido como uma participação 

minoritária e temporária, sem garantia de retorno, em que seu objetivo principal é o ganho de 

capital no momento do desinvestimento (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

2019). 

Para fazer investimentos em empresas, os fundos de capital de risco levantam dinheiro 

de investidores institucionais e pessoas ricas por meio de veículos chamados 'fundos'. O 

contrato subjacente a um fundo é tradicionalmente uma parceria, em que a empresa de capital 

de risco exerce uma gestão ativa, enquanto os investidores não interferem nas operações do 

fundo. Dessa estrutura, originam-se os termos comuns de Limited Partners (LPs), para 

investidores institucionais e pessoas ricas, e de General Partner (GPs), para a empresa de VC. 

Durante os dez anos do tempo de vida típico do fundo, os GPs fazem a seleção das empresas 

do portfólio, monitoram, orientam e fornecem serviços de valor agregado e, finalmente, "saem" 

- desinvestem -  das empresas, distribuindo os retornos para seus LPs. Os GPs recebem sua 

remuneração na forma de uma taxa de gerenciamento e de pagamentos baseados no 

desempenho. (CREMADES, 2018) 

Os VCs identificam novas tecnologias, produtos ou conceitos promissores e fornecem 

o financiamento necessário para levar o projeto adiante. Como pagamento pelo investimento, 

eles normalmente assumem uma participação acionária ou patrimonial. Embora possa parecer 

que o financiamento de capital de risco seja bastante típico, segundo a National Venture Capital 
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Association (apud MULCAHY, 2013) historicamente, menos de 1% das empresas americanas 

conseguem dinheiro com capital de risco. 

A atividade de investimento em capital de risco vem aumentando à medida que o setor 

cresce e ganha liquidez, como pode ser observado na figura 3. Consequentemente, observa-se 

um crescente interesse da literatura sobre o assunto, que tem se concentrado 

predominantemente no valor do capital de risco para a sociedade (KOTRUM; LERNER, 2000; 

FITZA; MATUSIK; MOSAKOWSKI, 2009; ANGHEL-ENESCU, 2013; BURŻACKA; 

GĄSIOROWSKA, 2016;), bem como os critérios e processos que apoiam a decisão de 

investimento de capitalista de risco, que é onde este estudo está inserido. 

 

Figura 3 - Contribuições e Distribuições para investidores 

 
Fonte: Davis, 2019 – Pitchbook. 

 

Em geral, o ecossistema de capital de risco consiste em três atores, os fundos de capital 

de risco, os limited partners e os empresários (LEHTONEN, 2011). Os fundos investem em 

empreendimentos empresariais. Os limited partners são os investidores, que fornecem capital 

às empresas de capital de risco. E o terceiro grupo são os empresários que possuem e gerenciam 

as startups (LEHTONEN, 2011). Dessa forma, pode-se afirmar que os fundos de VC são o elo 

entre os limited partners - que possuem o capital -, e os empreendedores - que têm ideias e 

gerenciam os empreendimentos. Os fundos de capital de risco agregam valor ao ecossistema 

por:  

- Formar uma ligação eficiente de limited partners e empreendedores (PAYNE et 

al., 2009); 
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- Fornecer conhecimento e network aos empreendedores, que geralmente são 

inexperientes na administração de um negócio (KENTON, 2018);  

- Investir em empreendimentos que não podem acessar empréstimos bancários 

(MODY, 2015). 

 

O capital de risco desempenha um papel de liderança no financiamento dos estágios 

iniciais e de expansão do desenvolvimento de uma empresa. Atualmente, o capital de risco é o 

veículo mais importante para o fornecimento de capital para: estágios iniciais; startups/tração; 

e escala, como ilustrado na figura 4. De acordo com a consultoria Frac.tl (2019), a qual analisou 

o motivo de 193 startups fecharem, concluíram que as principais razões foram:  

 

- Boa ideia, mau negócio. Mais de 25% das startups apontaram para um modelo 

de negócios fraco, como motivo pelo qual falharam. 

- Dinheiro insuficiente. 24% das startups disseram que ficar sem dinheiro 

contribuiu para o fracasso, enquanto outros 13% lutaram para obter 

financiamento. Mesmo um modelo de negócios bem-sucedido falhará sem um 

fluxo de caixa adequado. 

- Falta de interesse do mercado. 18% não conseguiram tração suficiente e 12% 

descobriram que não havia necessidade de mercado para seus negócios.  

 

Embora cerca de 10% das startups analisadas pela consultoria Frac.tl (2019) receberam 

dinheiro via capital de risco, a consultoria afirma que dos principais problemas percebidos, 

todos poderiam se beneficiar pelo investimento via capital de risco, seja pelo dinheiro, pela 

ajuda na gestão ou pela conexão de mercado que os capitalistas de risco agregam nas empresas 

de seu portfólio. 
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capitalistas de risco (TYEBJEE; BRUNO, 1984; MACMILLAN et al., 1985; FRIED; 

HISRICH, 1994; SHARMA, 2015; SILVA, 2015). Os processos consistem em uma série de 

etapas de investimento, que começam com uma proposta e culminam com a saída dos negócios 

pelo fundo de VC (WELLS, 1974; FRIED; HISRICH, 1994; ZACHARAKIS; MEYER, 2000; 

SILVA, 2004; SHARMA, 2015). 

Esta revisão avaliou a literatura sobre a tomada de decisão pré-investimento em capital 

de risco. De acordo com a bibliometria, a primeira contribuição para o processo de tomada de 

decisões em Venture Capital, registrada na literatura é de Stevens (1972). Posteriormente, 

diversas pesquisas foram realizadas, recorrendo principalmente à mesma metodologia utilizada 

por Stevens - entrevistas e análises dentro de fundos de VC. 

A identificação dos artigos envolveu um processo de pesquisa nos bancos de dados da 

Scopus pela query TITLE-ABS-KEY (“Venture Capital” AND “criteria*” OR “decision-

making” OR “decision making” OR “MCDM" OR "MADM" OR "MACHINE LEARNING"). 

O primeiro passo produziu uma amostra inicial de 430 artigos.  

 

Figura 5 - Quantidade de publicações por período 

 
Fonte: Autor, 2020 
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 Como exposto na figura 5, o tema aparenta ser de grande interesse dos pesquisadores, 

pelo seu constante crescimento em publicações ao longo dos anos. Isso vai de encontro com a 

figura 6, a qual mostra a quantidade de fundos criados e seus montantes em dinheiro capturados. 

Nela, podemos ver que a quantidade de fundos mais do que triplicou em relação ao período de 

1990, o que refletiu também na quantidade de publicações do mesmo período. 

 

Figura 6 - Quantidade de fundos e valor captado 

 
Fonte: Davis, 2019 – Pitchbook. 

 

 Utilizando a ferramenta Two-Field Plot do pacote bibliometrix - conjunto de scripts 

em R para pesquisa quantitativa em bibliometria e cientometria - foi possível identificar, 

conforme item 1 do apêndice B a relação de palavras-chave e o país em qual a publicação foi 

feita. 

Os três países com maiores publicações relacionados ao Venture Capital são Estados 

Unidos, China e Alemanha. O fato também se repete para as palavras "decision making". Tais 

publicações corroboram com a figura 7, que mostra a quantidade de investimentos feitos por 

continente é relacional com a quantidade de pesquisas sobre o tema. 
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Figura 7 - Distribuição de quantidade de investimento por continente 

 
Fonte: Szmigiera, 2019 – Statista. 

 

Os 430 artigos foram escritos por 844 autores, embora o tema do capital de risco esteja 

em constante crescimento em publicações, poucos são os autores com mais de um trabalho 

publicado. Apenas 112 autores têm dois ou mais artigos publicados. 

 

Figura 8 - Quantidade de publicações por autor 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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Com o pacote bibliometrix, foi possível extrair todas as palavras do abstract dos 430 

artigos, tornando possível montar a nuvem de palavra do item 2 do apêndice B, a palavra 

venture aparece 1284 vezes, o que seria quase três ocorrências por abstract.  

A priorização dos artigos utilizados para esta revisão se deu por meio da análise de 

referências. Tal análise foi baseada na quantidade de citações e suas relações com outros 

trabalhos, resultando em um conjunto de 50 artigos. O resultado pode ser visualizado na figura 

91. Podemos extrair, também da figura 9, que o trabalho mais citado foi o de Tyebjee e Bruno 

de 1984, pela sua dimensão e quantidade de conexões na rede, sua relevância é reconhecida na 

literatura e também nesta dissertação, onde é citado diversas vezes.  

 

Figura 9 - Rede de citações 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 
1 Rede de citações interativa pode ser acessada em www.kluc.com.br/mestrado-h/rede_citacoes.html  
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 O tema do capital de risco tem suas publicações nas áreas de "Business, Management 

and Accounting" e "Economics, Econometrics and Finance". Embora essas áreas se dividam 

diversos interesses como tomada de decisão, podemos ver no item 3 do apêndice B, que a 

relação de coautoria ainda é fraca no tema.  Por fim, como pode-se analisar na rede de citações, 

os autores citam uns aos outro com grande frequência. Porém, conforme item 3 2 do apêndice 

B, a relação entre os autores para produções em conjunto ainda é fraca. 

 

2.1.1  Características e definição 

 

Os capitalistas de risco - também chamados de venture capitalists - levantam fundos 

de indivíduos, organizações, doações, fundos de pensão, bancos, fundos soberanos, escritórios 

familiares, governos etc. Com os fundos levantados, os VCs investem em empreendimentos, 

geralmente em estágio inicial, que oferecem alto potencial de recompensa por meio de uma 

participação acionária ou notas conversíveis, mas também de alto risco (WESTON; 

BRIGHAM, 1978; SAHLMAN, 1990; CAREY et al., 1993; BARRY, 1994; GOMPERS, 1994; 

FENN et al., 1997; GOMPERS; LERNER, 2001). 

Os investidores que investem em capital de risco, geralmente investem por intermédio 

de um fundo de capital de risco. Esses fundos podem investir sozinhos ou co-investirem com 

outros investidores (BONNET; WIRTZ, 2012). Os fundos de capital de risco concentram-se 

formalmente em elementos como triagem, contratos, monitoramento e determinação do tempo 

para sair do investimento (TYEBJEE; BRUNO, 1984; GORMAN; SAHLMAN, 1989; 

SAHLMAN, 1990; ROSENSTEIN et al., 1993; SAPIENZA et al., 1996; GOMPERS; 

LERNER, 2001; FITZA et al., 2009). Eles se identificam como investidores ativos que 

participam do desenvolvimento estratégico do empreendimento e ocasionalmente participam 

de operações (BERGER; UDELL, 1998). Warne (1988), por exemplo, descreve os capitalistas 

de risco como uma combinação entre provedores de capital e consultores, uma vez que 

provedores de capital detêm o dinheiro e os consultores ajudam a resolver problemas 

empresariais.  

 
2 Rede de coautoria interativa pode ser acessada em www.kluc.com.br/mestrado-h/rede_coautoria.html 
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Esses investidores geralmente se concentram em nichos específicos (GUPTA; 

RUHNKA; YOUNG, 1991; SAPIENZA, 1992; NORTON; TENENBAUM, 1992; BARRY, 

1994;). Os autores Barry et al. (1990) descobriram que essa especialização em uma indústria 

específica facilita aos investidores monitorar seu portfólio, tal afirmação também é corroborada 

por Ewens et al. (2019), no qual dizem que, no geral, porém, são cobertos diversos setores, 

como tecnologia, assistência médica, fabricação e serviços. Os autores ainda chamam atenção 

para o surgimento de diversos fundos agnósticos (agnóstico de setor é um termo que se refere 

a firmas de private equity, bancos ou fundos de investimento que não se especializam em um 

setor específico), os quais, ao invés de se especializar no setor, especializam-se no estágio (seed, 

early, late) das empresas (EWENS et al., 2019). Além disso, as indústrias visadas tipicamente 

apresentam grandes assimetrias de informação que permitem ao fundo aplicar seu know-how - 

seja do setor ou de estágios de crescimento -, economizando e capitalizando essa assimetria 

(AMIT et al., 1998; GOMPERS, 2005; EWENS et al., 2019). 

O capital de risco também pode ser rotulado como capital de risco tradicional ou 

capital de risco corporativo. Essa distinção é discutida por Hellmann (2002), em que ele afirma 

que, além dos incentivos financeiros exibidos pelos investidores tradicionais de VC, os 

capitalistas de risco corporativos têm uma motivação estratégica adicional para investir. 

 

Figura 10 - Estágios de desenvolvimento 

 
Fonte: Thu e Dao, 2019. 
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A Figura 10, fornece uma visão geral de onde fundos de capital de risco geralmente 

atuam. Enquanto o estágio de geração de ideias e desenvolvimento de produtos, geralmente é 

onde investidores anjos atuam, o desenvolvimento e o crescimento de uma startup são altamente 

atraentes para capitalistas de risco que preferem patrocinar crescimento e expansão. Nessas 

etapas, a literatura anteriormente estudada destaca os três papéis principais que o capital de 

risco desempenha para os empreendedores, incluindo intermediário financeiro; governança e 

sinal de qualidade; e intermediário de informações (DUTTA; FOLTA, 2016). 

 

2.1.2  As etapas de seleção 

 

O processo de investimento do capital de risco faz parte do “ciclo do capital de risco” 

(GOMPERS; LERNER, 2001) e não mudou significativamente desde os primeiros estudos 

acadêmicos realizados sobre o tema na década de 1970 (WRIGHT et al., 2003; LJUNGBERG; 

SVEDMAN, 2017; CREMADES, 2018). No entanto, Wells (1974) foi um dos primeiros a 

descrever em detalhes a cooperação entre os capitalistas de risco e os empreendedores. Tyebjee 

e Bruno (1984) analisaram as atividades dos VCs como um processo sequencial que eles 

dividiram em cinco fases distintas:  

 

- originação de negócios; 

- triagem e avaliação de negócios; 

- estruturação de negócios; 

- gerenciamento de investimentos; 

- monitoramento e agregação de valor.  

 

Silver (1985) adicionou uma sexta fase do processo de investimento em VCs, que é à 

saída dos empreendimentos. Contudo, Fried e Hisrich (1994) deram maior atenção ao modelo 

de Tyebjee e Bruno (1984) ao conceituar o processo de investimento. Segundo eles, os VCs 

investem em cinco etapas distintas:  
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- originação de negócios, que é a tarefa principal e constitui um progresso de 

grande seletividade na determinação da validade de oportunidades de 

investimento;  

- triagem de negócios, durante a qual o investidor minimiza as barreiras que 

impedem as oportunidades de investimento para uma quantidade gerenciável;  

- avaliação do negócio, onde os investidores analisam cuidadosamente a 

empresa em potencial,  

- estruturação de negócios/contratos, em que o capitalista de risco e o empresário 

esclarecem os termos do acordo entre si;  

- atividades pós-investimento, que combinam todas as atividades de capitalistas 

de risco com o objetivo principal de apoiar o gerenciamento da empresa e 

preparar futuros desinvestimentos. 

 

Quadro 2 - Comparação do processo de investimento 

Estágio Wells (1974) Tyebjee e Bruno (1984) Silver (1985) Hall e Hofer 
(1993) 

1 Busca Originação de negócios Busca Originação de 
negócios 

2 
 

Triagem Triagem Triagem 

3 Avaliação Avaliação Due Diligence Avaliação inicial 

4 
 

Estruturação Estruturação Avaliação de 
projeto 

5 Operações de 
risco 

Atividades de pós-
investimento 

Monitoramento Due Diligence 

6 Saída 
 

Saída Saída 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

O quadro 2 mostra a estruturação do processo de investimento dos autores mais citados 

sobre este tópico. Embora esses estudos já tenham mais de 20 anos, a literatura atual mostra o 

processo de tomada de decisão referido como um processo de cinco ou seis etapas similares 

(FORRESTER, 2014; SHARMA, 2015; CREMADES, 2018). No quadro 2, pode-se ver que 
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não há unanimidade na literatura sobre o que exatamente constitui o processo de tomada de 

decisão de VCs. No entanto, podemos inferir amplamente que há concordância nos seguintes 

estágios:  

- originação de negócios; 

- triagem de negócios; 

- avaliação de negócios; 

- due diligence / estruturação de negócios; 

- monitoramento e saída.  

 

Múltiplos estudos mostraram que os fundos de capital de risco geralmente implantam 

um processo de investimento em vários estágios, projetado para reduzir a assimetria e os riscos 

da informação e, ao mesmo tempo, maximizar seus retornos (GOMPERS; LERNER, 1998; 

WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018; DEVIGNE et al., 2018). A originação de negócios 

envolve o fluxo de negócios que gerará oportunidades de investimento em perspectiva 

(HUDSON; EVANS, 2005; KAPLAN; LERNER, 2017). 

 

2.1.3  Os critérios 

 

As pesquisas sobre os critérios de avaliação utilizados pelos capitalistas de risco para 

avaliar novos empreendimentos têm uma tradição relativamente longa (WELLS, 1974; 

TYEBJEE; BRUNO, 1984; MACMILLAN et al., 1985; HALL; HOFER, 1993; SHEPHERD; 

ZACHARAKIS; BARON, 2003) Argumenta-se que a compreensão dos critérios empregados 

pelos VCs bem sucedidos na avaliação de novos empreendimentos forneceria a todos os VCs 

uma estrutura útil para avaliar novos empreendimentos e reduziria as taxas de falha de quaisquer 

empreendimentos que eles deveriam financiar. 

O autor Sahlman (1990) constatou que quase 80% de todas as propostas são rejeitadas 

nos estágios iniciais de avaliação de negócios após uma breve leitura da proposta e plano de 

negócios. Já na figura 11, do 2º Censo Brasileiro da Indústria de Private Equity e Venture 

Capital (2011) mostra que mais de 95% é rejeitado nos estágios iniciais. 
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Figura 11 - Conversão de oportunidades de negócios em investimento 

 
 Fonte: ABDI, 2011. 

 

Embora já possua mais de 20 anos, o estudo dos autores Boocock e Woods (1997) é 

muito reconhecido pois estudaram o porquê e quantas propostas foram rejeitadas pelos 

capitalistas de risco no Reino Unido. O quadro 3 resume as taxas de rejeição como uma 

porcentagem do total de solicitações em relação aos critérios de rejeição usados pelos VCs em 

diferentes estágios do processo. 

 

Quadro 3 - Razões de rejeição 

Razões de rejeição Triagem 
inicial 

Após 1ª 
reunião 

Subtotal Após 2ª 
reunião 

Total 

Planejamento 
incompleto 

29% 1% 30% 1% 31% 

Características do 
mercado 

12% 0,5% 12,5% 
 

12,5% 

Originalidade 4% 
 

4% 
 

4% 

Capital 11% 2% 13% 2% 15% 

Tamanho do projeto 7% 0,5% 7,5% 0,5% 8% 

Risco excessivo 5% 0,5% 5,5% 1% 6,5% 
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Fatores financeiros 2% 
 

2% 
 

2% 

Desistência do 
processo 

4% 1% 5% 6% 11% 

Outras razões 6% 2% 8% 2% 10% 

Total 80% 7,5% 87,5% 12,5% 100% 

Fonte: Adaptado de Boocock e Woods (1997). 

 

Os autores Boocock e Woods (1997) corroboram com Sahlman (1990) e mostram que 

80% das propostas para os VCs são rejeitadas na fase de triagem. Além disso, o estudo 

constatou que 30% de todas as propostas são rejeitadas pelos VCs devido à apresentação de um 

plano de negócios incompleto. Depois disso, as características do mercado foi a segunda razão 

mais importante para a rejeição de propostas. 

O maior obstáculo que os empreendedores precisam superar é o estágio inicial de 

triagem. Nesse contexto, Marion (1999) forneceu evidências afirmando que as propostas de 

seleção foram reduzidas a um estudo muito sintético, cujo objetivo principal é o de identificar 

fatores que são incongruentes com a política de investimento dos VCs. Em resumo, várias 

descobertas de pesquisa mostram que todos concordam que o processo de tomada de decisão 

dos VCs consiste em várias fases nas quais certos critérios de seleção bastante específicos são 

procurados para observar sua importância em comparação com a fase de avaliação (HALL; 

HOFER, 1993; MARTIROSYAN et al., 2017; ZHONG et al., 2018). 

Em um dos trabalhos mais citados nesta área - conforme rede de citações, figura 9 -, 

Tyebjee e Bruno (1984) identificaram um conjunto de critérios de avaliação.  

 

Quadro 4 - Critérios de decisão  

Área Critério 

 

Atratividade do mercado 

Tamanho do mercado 

Necessidades do mercado 

Potencial de crescimento 
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Acesso ao mercado 

 

Habilidades gerenciais 

Habilidade em marketing 

Habilidade em finanças 

Habilidade em gestão 

Experiência como empreendedor 

 

Resistência ao risco 

Proteção contra obsolescência 

Proteção contra novos concorrentes 

Proteção contra falta de mercado 

Resistência à ciclos econômicos 

 

Produto 

Originalidade do produto 

Patenteabilidade do produto 

Habilidades técnicas 

Lucrativo 

 Fonte: Adaptado de Tyebjee e Bruno (1984).  

 

Segundo eles, os VCs investem em cinco grandes grupos de critérios de avaliação 

relacionados a atratividade do mercado, diferenciação de produtos, capacidades gerenciais, 

resistência a ameaças ambientais e potencial de saída. Ao conduzir uma análise de regressão, 

Franke et al. (2008) mostraram a estreita dependência do retorno esperado do indicador nos 

dois critérios de mercado e produto, bem como, a dependência de risco no gerenciamento e no 

ambiente.  

Os estudos de Tyebjee e Bruno (1984), corroboram com Wells (1974) o qual utilizou 

uma metodologia de entrevista com oito empresas de VC, Wells (1974), e descobriu que 

comprometimento da gerência, produtos e mercados eram os principais critérios de avaliação 

usados pelas empresas de VC na avaliação de propostas de investimento. 

Os autores MacMillan et al. (1985), também seguiram a mesma linha de pesquisa e 

calcularam o peso médio e o número adequado de critérios. Com base em suas descobertas, eles 

produziram uma lista de 27 critérios – localizada no anexo A - e os categorizaram em seis áreas:  
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- personalidade empreendedora; 

- experiência empreendedora; 

- características do produto ou serviço;  

- características do mercado; 

- características financeiras; 

- equipe do empreendimento.  

 

Os autores fizeram tentativas adicionais de refinar os critérios e determinar seus pesos. 

Para esse fim, MacMillan et al. (1985) identificaram os dez critérios mais frequentemente 

descritos como essenciais e descobriram que, enquanto seis envolviam os próprios 

empreendedores (por exemplo, a personalidade e a experiência dos empreendedores em 

oposição a considerações de produto, mercado e financeiras) os outros quatro estavam 

relacionados com o produto e o mercado. 

Tyebjee e Bruno (1984) sugerem o uso de apenas alguns critérios - um subconjunto de 

todo o conjunto de critérios - para ser usado nos estágios iniciais de um processo de 

investimento para avaliar a atratividade de uma oportunidade de aquisição. O uso de um 

subconjunto menor dos critérios específicos da empresa no processo de triagem é corroborado 

na revisão de Hudson e Evans (2005), em sua pesquisa sobre os critérios de investimento de 

fundos de capital de risco. Os autores encontram inúmeras pesquisas concluindo que um grande 

conjunto de critérios é aplicado ao longo do processo de investimento e um subconjunto menor 

é usado no processo de triagem inicial. 

O quadro 5 foi elaborado considerando a revisão da literatura, no que tange às 

avaliações feitas na fase de triagem. Hudson e Evans (2005) explicam a diferença, pois o 

conjunto geral de critérios de investimento é complexo e variável. Enquanto o subconjunto 

usado nos estágios iniciais apresentam similaridades independente do setor. 
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Quadro 5 - Principais critérios identificados na literatura 

Autores Empreendedor 
/ Experiência 
profissional 

Equipe 
de 
gestão 

Produto Mercado Conhecimento 
do Setor / 
Parcerias  

Potencial de 
Crescimento 

Potencial 
Competitivo 

Potencial 
de Saída 

Tyebjee e 
Bruno 
(1984) 

 
X 

 
X X 

 

MacMillan 
et al. 
(1985) 

X X 
  

X 

Muzyka et 
al. (1996) 

X X X 
   

Kemmerer, 
Mishra e 

Shenoy 
(2002) 

 
X X X 

   

Pintado 
(2002) 

X X X 
   

Silva 
(2004) 

X X X 
  

Kollmann 
e Kuckertz 
(2010) 

 
X X 

    

Yang e 
Zhao 
(2018) 

 
X X 

 
X 

  

Total 4 5 2 2 5 3 1 1 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

Todos os artigos estudados durante a revisão, mostraram que pelo menos um, mas 

geralmente dois ou três dos principais critérios, pertenciam às características da equipe 

empreendedora. Por exemplo, Muzyka et al. (1996) consideraram que os critérios mais 

importantes nas avaliações de propostas de VCs europeus são:  

 

- potencial de liderança do empreendedor; 

- potencial de liderança da equipe de gestão; 

- experiência da equipe - principalmente fundadores - do setor de atuação. 
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 A literatura estudada corrobora com a avaliação de que as características de um 

empreendedor e de uma equipe (por exemplo, personalidade, experiência e habilidade de 

gerenciamento) desempenham um papel importante na tomada de decisões dos VCs. Segundo 

Campbell, (1997), os VCs preferem investir "em uma equipe de nível A com uma ideia de nível 

B do que em uma equipe de nível B com uma ideia de nível A". Kollmann e Kuckertz (2010) 

apontam que a “literatura sobre capital de risco apresenta muitos critérios de investimento 

possíveis, e as listas de verificação de due diligence podem incluir até 400 critérios diferentes”. 

No entanto, eles também sugeriram que, embora os critérios de gerenciamento sejam incertos 

durante as etapas iniciais do processo, em particular, outros critérios se associam à incerteza no 

final do processo. 

Alguns estudos realizados depois da bolha dot-com (2000) examinaram a correlação 

de vínculos diretos e indiretos de empreendedores e VCs nas decisões de investimento 

(SHANE; CABLE, 2002; SHANE; STUART, 2002; ELFRING; HULSINK, 2003; 

BATJARGAL, 2007; BOUZAHIR; ED-DAFALI, 2018; GOMPERS et al., 2019). Os 

pesquisadores descobriram que no estágio de triagem e seleção, os vínculos de redes 

particularistas dos empreendedores e os VCs reforçam os efeitos dos aspectos técnicos e do 

potencial de crescimento de um projeto nas decisões de seleção de investimentos 

(BATJARGAL; LIU, 2004). Em sua pesquisa, Batjargal (2007) descobriu que indicações 

empresas/empreendedores de outros VCs ou empreendedores que já foram investidos têm 

efeitos muito positivos nas decisões de investimento dos VCs. A importância da referência não 

pode ser subestimada. Na amostra de Kirsch et al. (2009), 277 das 1063 propostas não foram 

solicitadas, e nenhuma dessas propostas que não foram solicitadas receberam investimento. 

 

2.1.4  Consórcios e co-investimentos 

 

Os consórcios são uma prática comum em vários mercados financeiros, incluindo 

investimentos em VC. Eles são formados quando um grupo de financiadores toma uma decisão 

conjunta de fornecer financiamento sob condições de incerteza, e os investimentos e retornos 

são subsequentemente compartilhados entre eles (LERNER, 1994). Os consórcios de VC 

frequentemente envolvem transações repetidas entre parceiros que levam à formação de 

relacionamentos baseados em rede (HOCHBERG; LJUNGQVIST; LU, 2007, 2010). 
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Como primeira etapa do processo de originação de negócios, o fundo de VC deve 

garantir um fluxo adequado de propostas para avaliar. A organização com outros fundos de 

VCs representa uma forma comum de investimento nesse mercado (LERNER, 1994; 

WRIGHT; LOCKETT, 2003), estabelecer um nível básico de fluxo de negócios depende 

criticamente de poder entrar nessas redes informais de capital de risco. Essas redes geralmente 

têm bases regionais, por vertical de indústria ou por estágio (BYGRAVE, 1988; LERNER 

1994; HOCHBERG et al., 2007, 2010) e tendem a ter vida longa e estável ao longo do tempo. 

Existem vários motivos distintos para formar relações com outros VCs. A explicação 

mais simples é a para composição de portfólio diversificado de investimentos. Em particular, 

nos negócios mais arriscados, os VCs têm incentivos para compartilhar o montante de capital 

com os outros fundos para diminuir riscos. Evidências em Lockett e Wright (2001) apoiam esta 

explicação, no estudo eles pesquisaram 60 capitalistas de risco sobre os fatores que contribuem 

para sua decisão de co-investir. Consistente com esse tema, Cumming (2008) considera que os 

VCs se distribuem com mais frequência quando suas carteiras são menores e por consequência 

tem poucas empresas no portfólio - um momento em que a diversificação é particularmente 

importante. 

O co-investimento também desempenha um papel informativo importante. Devido ao 

alto grau de incerteza no processo, pode ser útil abordar outro VC para uma segunda opinião 

sobre a qualidade da proposta. A prestação desta segunda opinião é mais credível se o VC 

subsequente também estiver comprando uma participação na empresa Lerner (1994). Tian 

(2011) mostra que o co-investimento funciona como um sinal positivo para as startups, no 

sentido de estar associado a uma maior valorização em financiamentos privados, melhor 

desempenho operacional, maior probabilidade de saída via IPO e menor subprecificação no 

momento do IPO. Essa evidência é consistente com os VCs que obtêm os dados e 

conhecimentos mais precisos juntos do que quando trabalham sozinhos. 

A decisão de co-investir também traz consigo pontos negativos, embora segundas 

opiniões aumentam a quantidade total de informações, alertar outro VC para a existência do 

negócio também cria um concorrente em potencial (CESTONE et al., 2006; CASSAMATTA; 

HARITCHABALET, 2007; BUBNA, 2018). Além disso, a disseminação mais ampla de 

informações aumenta a chance de que ideias inovadoras sejam roubadas (BIAIS; PEROTTI, 

2008). Para ideias não excludentes, o capitalista de risco subsequente poderia rejeitar o 
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investimento, passando a ideia para uma de suas empresas de portfólio existentes. Esse 

comportamento é mais provável se o VC detiver uma grande participação na empresa do 

portfólio. É provável que questões de reputação impeçam os casos mais flagrantes de roubo 

(ATANASOV et al., 2011). Embora os VCs geralmente vençam nesses casos, esses processos 

trazem impactos à reputação muito maiores que o impacto jurídico direto. Os VCs que 

participam de um processo enfrentam dificuldades substanciais na futura captação de recursos 

e financiam menos negócios (BELLAVITIS; FILATOTCHEV; SOUITARIS, 2017). 

 

2.1.5  Informação assimétrica 

 

As informações assimétricas, também conhecidas como "falha de informação", 

ocorrem quando uma parte de uma transação econômica possui maior conhecimento material 

do que a outra parte. Isso geralmente se manifesta quando o vendedor de um bem ou serviço 

possui maior conhecimento que o comprador, no entanto, a dinâmica inversa também é 

possível. Quase todas as transações econômicas envolvem assimetrias de informação 

(OSBORNE, 2019). 

Na economia, a assimetria de informação está relacionada ao risco moral e à seleção 

adversa. Seleção adversa é o conceito de agentes que têm acesso a informações privadas, o que 

leva a precificação incorreta dos ativos e impede que os mercados obtenham altos retornos 

(BIGELOW, 1990). A seleção adversa como risco nos investimentos em VC é atenuada pelo 

processo de investimento, uma vez que as etapas servem para reduzir a assimetria de 

informação (FRIED; HISRICH, 1994). 

A assimetria de informação ao longo do processo de investimento afeta a importância 

de cada critério. Nos estágios iniciais, quando a informação é muito escassa, os critérios que 

não são possíveis de avaliar naturalmente não contribuem significativamente para a avaliação. 

No entanto, em estágios posteriores em que a assimetria é reduzida e os valores podem ser 

avaliados com confiança para um conjunto mais amplo de critérios, eles contribuem para a 

avaliação geral da oportunidade. Por sua vez, o grau geral de assimetria de informação é 

geralmente mais alto para oportunidades de investimento em estágio iniciais do que as de, por 

exemplo, Private Equity, que geralmente são mais maduros em termos de histórico financeiro 

e aceitação do mercado. (LJUNGBERG; SVEDMAN, 2017) 
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pois auxiliam os tomadores de decisão a usar dados, documentos, conhecimentos e tecnologias 

de modo a tomar decisões, identificando e resolvendo problemas. 

 Os sistemas de suporte à decisão foram usados pela primeira vez no início dos anos 

1970, quando foi introduzida a ideia de usar sistemas de informação para apoiar a tomada de 

decisões (WATSON; WIXOM, 2007). Naquela época, esses sistemas eram diferentes dos 

aplicativos operacionais e sistemas de processamento de transações que ajudavam a rastrear 

processos manuais, como controle de estoque, sistemas de folha de pagamento e entrada de 

pedidos (WATSON; WIXOM, 2007). O sistema de suporte à decisão expandiu-se ao longo dos 

anos devido ao surgimento do processamento analítico online (OLAP), análise preditiva e 

informações executivas e, com esses desenvolvimentos, surgiu o termo Business Intelligence, 

que descreve aplicativos analíticos (WATSON; WIXOM, 2007).  

Os autores Holsapple e Whinston (1996), caracterizam um sistema de suporte à 

decisão como: 

 

- Sistemas que incluem um corpo de conhecimento que descreve certos aspectos 

do mundo de um tomador de decisão e os ajuda a especificar como realizar 

tarefas que indicam conclusões válidas em várias circunstâncias; 

- Sistemas que interagem com tomadores de decisão ou participantes de uma 

maneira que o usuário tem escolhas e sequências flexíveis; 

- Sistemas que podem selecionar subconjuntos de conhecimento armazenado ou 

conhecimento derivado com base em um problema reconhecido; 

- Sistemas que podem adquirir e manter conhecimento descritivo, bem como, 

outros tipos de conhecimento, como manutenção de regras e procedimentos; 

- Sistemas que podem apresentar conhecimento de maneira personalizada, bem 

como relatórios padronizados. 
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2000). Uma das operações genéricas executadas pelos sistemas de apoio à decisão inclui 

modelos contábeis e financeiros cuja função é calcular as consequências de possíveis ações 

(POWER, 2000).  

No ecossistema de startups e investidores, os modelos podem ser usados para estimar 

lucratividade, análise de viabilidade de planos operacionais e análise de ponto de equilíbrio. 

Modelos representacionais, como modelos de análise de risco, ajudarão a estimar as 

consequências de ações, enquanto modelos de otimização, como alocação de recursos, 

fornecem diretrizes para ações baseadas em restrições especificadas (POWER, 2000). 

 

2.2.3  Orientado à documentos e à conhecimento 

  

 Os sistemas de apoio à decisão orientados com documentos e conhecimentos são 

complementares. O gerenciamento de informações está diretamente vinculado ao 

gerenciamento de um banco de dados. Portanto, para apoiar a tomada de decisão gerencial, 

sistemas computadorizados são usados para fazer sentido a partir de documentos e dados 

estruturados no banco de dados (POWER, 2000).  

O conhecimento, por outro lado, de acordo com a cadeia de valor da informação é 

derivado após o processamento de dados em informações (ABBASI; SARKER; CHIANG, 

2016). A estratégia de gerenciamento de conhecimento é, portanto, um processo que resulta de 

dados e informações que garantem a geração, codificação e transferência de conhecimento 

explícito e tácito dentro de uma organização e asseguram que as informações corretas cheguem 

às pessoas certas no lugar certo e na hora certa (HALAWI et al., 2014).  

Segundo Halawi et al. (2014), o gerenciamento de conhecimento é um campo 

interdisciplinar que se baseia em diferentes tecnologias, como sistemas especialistas, 

inteligência artificial e sistemas de gerenciamento baseados em conhecimento, suporte a 

decisões e inteligência de negócios, além de simulação e ciência organizacional. A estratégia 

de conhecimento de uma empresa depende de sua conscientização e necessidades de 

conhecimento e leva à tomada de decisões e ações, onde, por exemplo, mapas e auditorias de 

conhecimento são ferramentas para uma organização que está ciente das lacunas de 

conhecimento que possui (HALAWI et al., 2014). 
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2.2.4  Aprendizado de Máquina 

 

As tecnologias de aprendizado de máquina - ou Machine Learning (ML) - nos ajudam 

a conhecer os dados de forma mais eficiente e precisa (LI et al., 2018). Os métodos ou 

algoritmos de ML podem ajudar diretamente os engenheiros, por exemplo, a otimizar estruturas 

de aço, estimar o ciclo de vida de edifícios ou uma carga de eletricidade (WEN; KANG, 2001; 

VENSKE et al., 2014). Ao tomar decisões econômicas, os métodos de aprendizado de máquina 

são muito eficazes, pois eles podem fornecer um resultado mais objetivo. Sem esses métodos, 

as decisões emergentes são tomadas por especialistas, as quais muitas vezes podem ser muito 

subjetivas (CHOY et al., 2015; ABOLBASHARI et al., 2018). 

Entre alguns métodos para o aprendizado de máquina, podemos citar as árvores de 

decisão, as quais são utilizadas para resolver problemas relacionados a negócios e gestão 

Em Kim e Koehler (1995), a árvore de decisão é usada para desenvolver um sistema 

especialista para ajudar a aumentar a precisão das decisões. Esse método, mostrou sua 

capacidade de previsão no gerenciamento de projetos, especialmente na avaliação de riscos 

(KIM; KOEHLER, 1995). Além disso, quando a árvore é utilizada com o AHP - Analytic 

Hierarchy Process – eles formam um sistema de apoio à decisão que pode ajudar uma empresa 

a reduzir prejuízos em um mundo tão incerto (DEY, 2012; FERNÁNDEZ-MÁRQUEZ; 

VÁZQUEZ, 2018). Em Reyck et al. (2008), a incerteza em diferentes projetos mostrou a 

necessidade de testar diferentes técnicas. Estudos anteriores até mostraram que a rede neural é 

melhor que o modelo de árvore de decisão para cenários muito incertos, como concluíram 

Zekic-Susac et al. (2004). 

Diferentes algoritmos de aprendizado fazem suposições diferentes sobre o conjunto de 

dados e têm finalidades diferentes. Nas seções a seguir, se constrói uma visão geral de cada 

algoritmo de aprendizado de máquina testado, com o objetivo de entendê-los brevemente. 

 

2.2.4.1  Regressão logística 

 

A regressão logística funciona da mesma maneira que uma regressão linear, ou seja, 

ela multiplica  cada entrada por um coeficiente, resumindo e adicionando uma constante a cada 

recurso, assumindo que haja um limite de decisão linear que divide (classifica) suas instâncias. 
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Na regressão linear o resultado é muito direto, se estamos prevendo o peso de alguém, nosso 

resultado é apenas o peso previsto de alguém. Na regressão logística, no entanto, o resultado é 

o log das razões de chances (HOSMER; LEMESHOW, 2000). No aprendizado de máquina, os 

coeficientes do algoritmo de regressão logística devem ser estimados a partir dos dados de 

treinamento, com o LR isso é feito usando a estimativa de máxima verossimilhança 

(BROWNLEE, 2016).  

 

2.2.4.2  K-Vizinho mais próximo 

 

A regra k-vizinhos mais próximos (kNN) é um dos métodos mais antigos e simples 

para classificação de padrões (COVER; HART, 1967). No entanto, muitas vezes produz 

resultados competitivos e, em certos domínios, quando inteligentemente combinada com o 

conhecimento prévio, pode avançar significativamente o estado da arte (BELONGIE; MALIK; 

PUZICHA, 2002). A regra kNN classifica cada exemplo não marcado pelo rótulo majoritário 

entre seus k-vizinhos mais próximos no conjunto de treinamento. Portanto, seu desempenho 

depende crucialmente da métrica de distância usada para identificar os vizinhos mais próximos 

(GOLDBERGER et. al, 2005). Idealmente, a métrica da distância para a classificação kNN 

deve ser adaptada ao problema específico que está sendo resolvido. 

 

2.2.4.3  Máquina de vetores de suporte 

 

Os autores Wang e Manning (2012) definem o SVM (Support Vector Machines) de 

uma maneira muito simplista e concisa, eles afirmam que “SVMs são classificadores 

inerentemente de duas classes." Um SVM é um tipo de classificador de margem grande, ou 

seja, é um método de aprendizado de máquina baseado em espaço vetorial, em que o objetivo 

é encontrar um limite de decisão entre duas ou mais classes que estejam longe de qualquer 

ponto nos dados de treinamento. O limite máximo de decisão é o hiperplano que separa as 

classes e tem a maior distância entre a linha de fronteira pontos de dados, como na figura 14 

(BOSER; GUYON; VAPNIK, 1992).  
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Figura 14 - SVM 

 

Fonte: Baghaee et. Al, 2019. 
 

Essa classificação não linear do espaço de recurso é ativada por uma função do kernel, 

isto é, uma medida baseada na distribuição de semelhanças entre um dado ponto de dados e 

outros pontos de dados ao seu redor. Essa capacidade de modelar problemas que não são 

linearmente separáveis é uma vantagem sobre a regressão logística por exemplo 

(SCHOLKOPF; SMOLA, 2002). 

 

 

2.2.4.4  Classificador Naive Bayes 

 

O classificador Naive Bayes é baseado na suposição simplificadora de que os valores 

dos atributos são condicionalmente independentes, dado o valor alvo (RISH, 2001). Em outras 

palavras, a suposição é que, dado o valor alvo da instância, a probabilidade de observar a 

conjunção (a1, a2, a3 … an) é apenas o produto das probabilidades para os atributos individuais. 

Portanto, o Classificador Naive Bayes, basicamente, ignora as possíveis dependências, ou seja, 

correlações, entre as entradas e reduz um problema multivariado a um grupo de problemas uni 

variados (EYHERAMENDY; LEWIS; MADIGAN, 2003).  
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2.2.4.5  Floresta aleatória 

 

A floresta aleatória é implementada permitindo que o algoritmo use apenas uma 

pequena amostra aleatória de preditores como candidatos a uma divisão em cada nó da árvore 

(BREIMAN, 2001). Uma nova amostra de n preditores é considerada em cada divisão, e a 

amostra geralmente é escolhida para ser igual à raiz quadrada do número total de preditores p 

(BREIMAN, 2001). O algoritmo de floresta aleatória, no entanto, considera sub-amostras 

menores de preditores em cada divisão e, portanto, não é tão provável que o algoritmo escolha 

um preditor dominante para a primeira divisão (BREIMAN, 2017). Essa modificação 

correlaciona as árvores subjacentes e a agregação dessas árvores reduz a variação, melhorando 

o desempenho geral da previsão (BREIMAN, 2017) 

 

 Figura 15 - Árvore de decisão e floresta aleatória 

 
Fonte: Silipo e Melcher, 2019. 

 

Esse modelo é desenvolvido com base no modelo de árvore de decisão. Yang (2014) 

descobriu que floresta aleatória pode estimar o desempenho macroeconômico, já os autores 

Cavicchioli et al. (2016) utilizaram este modelo para resolver o problema de omissão de 

variáveis na análise dos fatores que afetam a independência do banco central e descobriram 

quais as variáveis econômicas mais importantes. Bin et al. (2007) descobriram que o modelo 

de floresta aleatória é melhor do que outros modelos na previsão da pobreza. 
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2.2.4.6  Gradient Boosting Machine 

 

Já o Gradient Boosting Machine (GBM), pode ser usado para melhorar o sistema de 

previsões de assinantes, ajudando assim os administradores a escolher a estratégia de retenção 

de clientes. Santhanam et al. (2017) descobriram que o GBM é o melhor modelo para analisar 

os fatores que afetam a retenção de clientes para empresas de software como serviço. Xia et al. 

(2017) utilizou o GBM para construir um modelo de pontuação de crédito, tornando o 

desempenho dele melhor  do que o sistema de pontuação de crédito existente anteriormente, o 

que mostra a confiabilidade do GBM na estimativa de finanças. 

O boosting foi proposto por Freund e Schapire (1997), para construir uma previsão 

extremamente precisa com inúmeras previsões aproximadamente precisas. Revisitado e 

atualizado por Friedman (2001), ganhou uma versão com o nome Gradient Boosting Machines 

(GBM), o qual procura construir modelos preditivos por meio de classificadores ou regressões 

não paramétricos. Ou seja, ao invés de construir um modelo único, o GBM começa gerando um 

modelo inicial e se encaixa constantemente em novos modelos por meio da combinação dos 

resultados, para produzir um comitê do conjunto, tornando o modelo mais preciso (NATEKIN; 

KNOLL, 2013). 

 

    Embora existam muitos modelos de apoio para a tomada de decisão e formas de implementá-
los, seja com pequenas alterações ou até mesmo integrando mais de um, cada um desempenha 
diferentes papéis de acordo com os diferentes cenários e variáveis. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo destina-se a apresentação dos procedimentos metodológicos aplicados 

durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. Nele, serão relatados os procedimentos 

utilizados para realização da pesquisa, desde discorrer sobre as etapas executadas até classificar 

a natureza da pesquisa, procedimentos, visão de mundo de objetivos. 

Metodologia é uma preocupação instrumental onde, segundo Gil (2010), são realizadas 

etapas metodológicas baseadas em elementos conceituais e técnicas de pesquisa. Gil (2010) 

reforça esse pensamento afirmando que o método científico de uma pesquisa pode ser definido 

como um caminho para se chegar ao fim de um determinado trabalho, de forma que se consiga 

atingir os objetivos inicialmente propostos. 

 

3.1  Caracterização da pesquisa 

 

A fim de garantir maior liberdade na execução das etapas de pesquisa, o presente 

trabalho adota uma visão pragmática, a qual de acordo com Creswell (2010) enfatiza o 

problema e as ações, dando liberdade assim para que se necessários seja adaptado um conjunto 

de métodos para se atingir os objetivos. 

Quanto à abordagem, esta pesquisa une os pontos positivos da metodologia qualitativa 

e quantitativa:  

- Qualitativa, pois “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (SILVA; 

MENEZES, 2005);  

- e quantitativa, a qual de acordo com Leedy e Ormrdo (2001) é utilizada para 

gerar uma explicação ou prever um determinado acontecimento, validando as 

relações de forma a qual seja possível a realização de uma generalização que 

irá contribuir para o objetivo ou pergunta de pesquisa. 

 

Parte da pesquisa adota o método teórico-descritivo através de uma revisão integrativa, 

pois segundo Grant e Booth (2009), permite a inclusão de vários desenhos de pesquisa e fontes 
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de informação. Esse método se difere de revisões tradicionais pois estrutura um processo 

replicável e transparente, de forma a minimizar qualquer enviesamento pois todos os 

procedimentos e conclusões do pesquisador são marcadas por uma trilha que pode ser auditada 

ou replicada (COOK; MULROW; HAYNES, 2002). 

Já a parte posterior a revisão integrativa é caracterizada pelo procedimento de uma 

pesquisa de levantamento, que de acordo com Gil (2002) “caracterizam-se pela interrogação 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”, tendo como vantagens ser um 

método veloz para busca de dados que trazem conhecimento direto sobre a realidade 

pesquisada.  

Seguido pela análise das entrevistas, uma base de dados pública será utilizada para 

auxiliar na extração de mais conhecimentos e também utilizada para o teste e proposição de um 

modelo de apoio à decisão. 

O objetivo dessa construção metodológica é conseguir mapear e entender os critérios 

utilizados pelos tomadores de decisão, para que posteriormente seja possível auxiliar os 

tomadores de decisão na construção de sistemas de apoio à tomada de decisão. De forma a 

atender aos objetivos propostos e contribuir para a evolução do problema de pesquisa levantado. 

 

 

3.2  Etapas da pesquisa  

 

Esta seção do trabalho detalha os procedimentos realizados nas etapas da pesquisa. O 

design foi dividido em quatro etapas, onde: a primeira foi responsável pela revisão de literatura, 

a segunda descreveu a coleta de dados, a terceira abordou os resultados obtidos e, a quarta 

abrangeu as considerações finais. As etapas descritas acima, bem como a metodologia e os 

resultados obtidos através delas serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1  Etapa de Revisão da Literatura 

 

A etapa de revisão de literatura teve início com a realização de uma busca exploratória 

com o intuito de aprofundar o contato com o tema. A pesquisa foi delimitada ao quadro teórico 

que permitisse a leitura prévia, com a finalidade de consolidar uma pergunta de pesquisa. 
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A conclusão da primeira fase forneceu o subsídio necessário para o início da segunda, 

a busca sistemática. Nesta, o principal objetivo foi o de compreender o estado da arte sobre o 

tema pesquisado. Buscou-se então levantar os principais conceitos e definições sobre o assunto 

do “capital de risco” e seus sub-topicos, como a "tomada de decisão". 

A exploração conceitual se deu através de uma revisão sistemática e análise conceitual 

da literatura que continham, os termos "Venture Capital” AND ("criteria*” OR “decision-

making” OR “decision making” OR “MCDM" OR "MADM" OR "MACHINE LEARNING"). 

A revisão e a análise conceitual compreenderam três etapas, baseadas em Mendes et al. (2008): 

primeiro, foi desenvolvido uma base de dados, através de uma busca abrangente e sistemática 

para identificar e extrair toda a literatura relevante em relação aos construtos publicada e 

disponíveis nas bases de dados Web of Science e Scopus. Em segundo lugar, em um processo 

iterativo entre temas teoricamente derivados e empiricamente emergentes, a base de artigos foi 

analisada. Finalmente, os resultados foram interpretados e os resultados sintetizados de forma 

significativa. 

Foram capturados todos os trabalhos publicados anteriormente no período de 1970 até 

2019, os quais se enquadravam na regra de pesquisa. Essa captura resultou em um banco de 

dados inicial de 537 artigos. A lista principal de artigos foi refinada de forma a não contabilizar 

os artigos capturados mais de uma vez, por aparecerem como resultado em mais de uma base 

de dados, resultando assim em 430 artigos. 

Após a etapa inicial de criação de um banco com todos os artigos capturados, foi 

realizado uma análise de conteúdo para recuperar informações relevantes dos 430 artigos sobre 

dados bibliográficos, processo de pesquisa e conteúdo de pesquisa. A metodologia utilizada 

para a análise de todos os artigos foram: dados bibliográficos e dados conceituais. Os dados 

bibliográficos incluíram o tipo de artigo, por exemplo, conceitual, revisão, empírico; método 

utilizado, se quantitativo, qualitativo ou misto; - persona de amostra, por exemplo, 

colaboradores, gerentes ou organização; - Industria; Amplitude geográfica da pesquisa. A Fim 

de mensurar a relevância de cada trabalho, foi feito uma rede para analisar as citações, para 

visualizar os autores e trabalhos mais citados sobre o tema. 

Os resultados dessa análise estão disponíveis na seção de revisão da literatura no item 

2.1 deste trabalho. 
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3.2.2  Etapa de Coleta de Dados 

 

As entrevistas são reconhecidas como um dos métodos qualitativos de coleta de dados 

mais importantes (ALSHENQEETI, 2014). De maneira geral, Alshenqeeti (2014) argumenta 

que as entrevistas como método de pesquisa ampliam o escopo de compreensão dos fenômenos 

investigados. Segundo Qu & Dumay (2011), existem três tipos de métodos de entrevista: não 

estruturados, estruturados e semiestruturados. Os autores argumentam que a entrevista não 

estruturada corresponde à visão romântica (enfocando o significado), a estruturada à visão 

neopositivista (estudando fatos) e a semiestruturada à perspectiva localista. 

A entrevista estruturada é centrada em torno de um conjunto de perguntas 

predeterminadas, permitindo ao entrevistado escolher entre várias categorias de respostas (QU; 

DUMAY, 2011). Alshenqeeti (2014) observa que essas perguntas geralmente exigem respostas 

do tipo "sim" / "não" ou em algum tipo de escala, não permitindo que o entrevistado elabore 

sobre trilhas interessantes dentro do tópico. A principal preocupação com o método é reduzir o 

viés do pesquisador e aumentar a generalização dos resultados (QU; DUMAY, 2011). Pelas 

características apresentadas, esse tipo de pesquisa foi escolhido para ser aplicado ao primeiro 

grupo de entrevistados. 

As entrevistas consistem em duas partes distintas. A primeira parte do questionário foi 

de natureza estruturada. Os entrevistados foram apresentados com as perguntas do Apêndice A, 

onde em uma das perguntas existe um convite para uma breve entrevista. A segunda parte do 

contato foi através de entrevista semiestruturada centrada também no Apêndice A. Com o 

objetivo de obter um conhecimento mais profundo do tópico da pesquisa, são preferidas 

perguntas abertas, pois isso permite a discussão, a conferência e a reflexão de tópicos 

complexos (COLLIS; HUSSEY, 2013). Os entrevistados são especialistas na área, com amplo 

conhecimento do tópico e, como tal, considera-se adequado fazer perguntas de uma maneira 

que permita uma discussão aberta e respostas ricas. 
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Por não se enquadrarem nos critérios de seleção da pesquisa, que constituiu em 

trabalhar em um fundo de capital de risco institucional ou em um fundo de capital de risco 

corporativo a pesquisa desconsiderou cinco dos respondentes. 

 

Quadro 7 - Relação com o fundo dos respondentes do questionário 

Relação Quantidade 

Sócio 23 

Investidor 2 

Associado 5 

Analista 3 

Outro 4 

Total 37 

Fonte: Autor, 2020. 

 

A grande maioria dos respondentes do questionário são sócios do fundo onde 

trabalham, o que contribui para essa pesquisa, pois representam, junto com seus pares a palavra 

final na tomada de decisão de um investimento. Durante o questionário, os respondentes foram 

perguntados se gostariam de participar de uma entrevista de aproximadamente vinte minutos, 

dos 37 respondentes, 13 responderam que gostariam e deixaram informações de contato. 

Durante aproximadamente três meses e diversos contatos, por motivos de agenda e também de 

engajamento, as entrevistas puderam ser realizadas apenas com quatro pessoas, apresentadas 

no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Apresentação dos entrevistados 

Nome Anos de experiência Atuação geográfica Sexo 

Entrevistado 1 (N-1) 4 Brasil F 

Entrevistado 2 (N-2) 8 América Latina M 

Entrevistado 3 (N-3) 7 Mundo M 
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Entrevistado 4 (N-4) 13 América do Norte M 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Embora a quantidade de entrevistados tenha sido baixa, os diferentes tempos de 

experiência e atuação geográfica proporcionam uma multidisciplinaridade, uma visão 

abrangente e complementar do processo de lições aprendidas nesse estudo. Durante o trabalho 

serão utilizados os dados dos 37 respondentes do questionário e dos quatro entrevistados. 

Além do questionário e das entrevistas, também foram coletados dados do 

CrunchBase, o qual fornece sob a licença Creative Commons com atribuição [CC-BY] com o 

nome oficial de "Crunchbase 2013 Snapshot" (CrunchBase, 2019). Embora essa base de dados 

já tenha 7 anos, não existe outra fonte gratuita com tamanha densidade de dados. Os quadros 

utilizados foram: 

 

Quadro 9 - Quantidade de registro por categoria do CrunchBase Snapshot 2013 

Tabelas Tamanho 

Empresas (cb_objects) 196553 

Fundos (cb_objects) 11652 

Investimentos (cb_investment) 80902 

Rodadas (cb_rounds) 52928 

Aquisições (cb_acquisition) 9562 

IPOs (cb_ipos) 1259 

Fonte: Autor, 2020. 

 

3.2.3  Etapa de análise dos dados 

 

O procedimento de análise qualitativa consistiu em: 

 

- Identificação, agrupamento e categorização de temas relevantes em relação ao 

tópico, destacando trechos importantes das anotações da entrevista; 
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- Essa análise visa não se limitar aos temas previstos, os quais o autor considera 

importante, mas também considera aspectos levantados pelos entrevistados. 

- Descrição dos temas identificados para promover conclusões gerais entre 

entrevistas; 

- Refinamento do modelo de pesquisa com base na inclusão / exclusão de 

critérios de seleção. 

 

Uma estratégia de pesquisa qualitativa também foi utilizada, pois permite que os 

pesquisadores obtenham os seguintes resultados: 

 

- Compreensão do significado das ações, eventos e experiências dos 

participantes; (BRYMAN; BELL, 2011) 

- Compreender as perspectivas dos participantes e a maneira como essas 

perspectivas influenciam o comportamento e a tomada de decisão (YIN, 2016); 

- Compreender o contexto em que as ações e eventos estão ocorrendo e como os 

participantes são influenciados como resultado; (BRYMAN; BELL, 2011; 

YIN, 2016) 

 

 O procedimento de análise quantitativa consistiu em: 

- Estabelecer pesos de critérios de seleção a partir da coleta de dados nas 

entrevistas; 

- Determinar a frequência de ações tomadas por capitalistas de risco.  

 

- Desenvolvimento do modelo 

o  Refinamento de pesquisa a partir das conclusões das entrevistas e dos 

pesos identificados para os critérios; 

o Utilizar algoritmos de inteligência artificial para desenvolver um 

método para inclusão / exclusão de potenciais investimentos. 
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3.2.4  Etapa de apresentação do modelo 

 

A etapa do modelo se apoia nas etapas de revisão da literatura e de análises para 

preparar os dados capturados, formatá-los e testá-los em diferentes algoritmos de aprendizado 

de máquina, com o objetivo de apresentar o modelo construído e validado. 

 

3.2.5  Etapa de Considerações Finais     

 

A última etapa proposta para este trabalho, são as considerações finais, que 

contemplam um resumo dos resultados da pesquisa, desenvolvimento e observações. Também 

são apresentadas as contribuições da pesquisa, as limitações encontradas, bem como, propostas 

para trabalhos futuros.   
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4  ANÁLISES 

 

Este capítulo destina-se a apresentação das análises executadas durante o processo de 

desenvolvimento da pesquisa. Neste será́ relatado e analisado o material obtido pelas respostas 

de gestores de fundos de capital de risco via questionário (37), entrevistas (4) e também pelos 

milhares de registros da base de dados do CrunchBase Snapshot 2013.  

 

4.1  Etapas de Seleção 

 

Múltiplos estudos mostraram que os fundos de capital de risco geralmente implantam 

um processo de investimento em vários estágios, projetado para reduzir a assimetria e os riscos 

da informação e, ao mesmo tempo, maximizar seus retornos (GOMPERS; LERNER, 1998; 

WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018; DEVIGNE et al., 2018). Por meio do questionário, 

os VCs foram perguntados sobre a similaridade das etapas nos fundos os quais trabalham com: 

originação de negócios; triagem de negócios; avaliação de negócios; due diligence / 

estruturação de negócios; monitoramento e saída.  

 

Quadro 10 - Similaridade com o fluxo apresentado 

Similaridade em % Quantidade 

100% 51,4% 

75% 27% 

50% 13,5% 

25% 5,4% 

0% 2,7% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

De acordo com as respostas do questionário (37), podemos ver no quadro 10, que 

pouco mais de 50% dos VCs utilizam as mesmas etapas apresentadas no questionário, e apenas 

8,1% responderam que utilizam um fluxo muito diferente do apresentado pela literatura. 
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Ao serem questionados sobre as duas principais atividades que mais investem tempo, 

considerando todas as pessoas que trabalham para o fundo, as atividades mais intensas foram 

originação, triagem e monitoramento, como apresentado no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Intensidade (tempo investido) em cada atividade 

Atividade Quantidade 

originação de negócios 28,4% 

triagem de negócios 20,3% 

avaliação de negócios 12,2% 

due diligence /  
estruturação de negócios 

16,2% 

monitoramento e saída 23% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O tempo que os VCs passam trabalhando é dividido entre as atividades de originação, 

análise e suporte a startups: 

1. Originação - o abastecimento preenche o topo do funil com empresas de alta 

qualidade. 

2. Triagem - a análise filtra essas empresas apenas para as que valem investimento. 

3. Monitoramento - apoiar aumenta a probabilidade de um evento de liquidez nos 

investimentos existentes. 

 

Embora seja claro como as atividade 1 e 2 são benéficas para os resultados do fundo 

de VC, não é óbvio que investir tempo em apoiar empresas do portfólio leva a maiores retornos. 

Porém, os autores Bernstein et al. (2016) mostram que o suporte às empresas do portfólio 

resultam em "um aumento da inovação e a probabilidade de uma saída bem-sucedida", 

apresentadas no modelo como Acquired e IPO. 
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4.1.1  Originação de negócios 

 

A capacidade de gerar um fluxo de oportunidades de investimento de alta qualidade é 

considerada um determinante importante do sucesso no setor de VC. Pesquisas anteriores 

enfatizaram a correlação da geração (e seleção) de negócios com a quantidade e qualidade dos 

retornos, nesse caso as saídas. Sorensen (2007) argumenta que a originação e a seleção de 

negócios representam 60% dos retornos, enquanto que o valor agregado do VC representa 40%. 

Da mesma forma, Sahlman (1990) já enfatizava a importância de ter um amplo funil para 

encontrar investimentos promissores. 

A originação de novos negócios exige que os VCs utilizem suas redes e qualquer 

informação disponível (gratuita ou proprietária) para descobrir um conjunto de empresas para 

considerar em seu funil de investimento (SHARMA, 2015). O fluxo de empresas que estão 

sendo consideradas é conhecido como "deal flow". Isso geralmente é dividido em duas fontes, 

uma de "dentro pra fora" e outra de "fora para dentro". O fluxo de "dentro pra fora" é gerado 

pelos parceiros que participam de eventos e vasculham suas redes digitais e analógicas em busca 

de novas oportunidades de investimento. O fluxo de "fora para dentro" é gerado pelos 

fundadores de startups que procuram VCs e solicitam consideração para investimento. 

(LERNER, 1994; SHANE; CABLE, 2002; BELLAVITIS; FILATOTCHEV; SOUITARIS, 

2017) 

Grande parte da originação de novos negócios exige que um humano agregue sinais 

relevantes, como mudanças de emprego, incorporações e referências, resultando em alguns 

destaques "interessantes", como por exemplo a saída de uma pessoa de um cargo de liderança 

para um novo empreendimento, ou a fusão de pequenas empresas. Quanto mais dados puderem 

ser adquiridos e processados, mais oportunidades de investimento serão descobertas. Para 

qualquer fundador, existe um conjunto de investidores que estariam dispostos a investir em sua 

empresa. Para qualquer investidor, existe um conjunto de fundadores que contribuiriam para 

investimentos atraentes. (BIGELOW, 1990; ZHONG et al., 2018; GOMPERS et al., 2019) 
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Quadro 12 - Fonte de originação de negócios 

Originação Quantidade 

Cold email / formulário 9% 

Indicação via portfolio 8% 

Indicação de outros investidores 20% 

Rede de relacionamento 31% 

Gerados proativamente 28% 

Quantitativo via dados 2% 

Outros 2% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O quadro 12, originado das respostas do questionário (37), relata que a maior parte do 

fluxo de originação de um fundo vem das redes dos VCs, de uma forma ou de outra. Mais de 

30% são gerados através de redes de contatos profissionais. Outros 20% são encaminhados por 

outros investidores e 8% de uma empresa do portfólio (apresentado por outros 

empreendedores). Quase 30% são gerados proativamente, onde o VC vai atrás da startup sem 

intermediários. E apenas 9% são recebidos pela gerência do fundo via formulário de contato ou 

email não solicitado. Esses resultados enfatizam a importância da geração ativa de negócios. 

Poucos investimentos em VC vêm de empresários que não mantêm relações diretas com outros 

VCs ou empresas já investidas, ou seja, sem nenhuma conexão seja ela direta ou indireta. 

As entrevistas revelaram que, em conjunto com ferramentas digitais, como e-mails e 

formulários, vários intermediários desempenham um papel importante para apresentar 

possíveis empresas. Como afirmou o entrevistado N-4: 

 

“é uma combinação de diferentes fontes de informação, como redes pessoais, 
recomendações pessoais que, por exemplo, podem vir de outros fundos ou até 
mesmo de advogados”. (Entrevistado N-4) 

 

Nos dias de hoje, existe uma grande quantidade de dados disponíveis que podem ajudar 

nessa etapa. Ao acessar redes de investimento como o Pitchbook ou o Crunchbase (sites que 

agregam e vendem dados sobre startups e investimentos), os VCs podem combinar informações 
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de empresas com uma pesquisa de mercado para obter uma visão geral, de potenciais 

investimento. Outras fontes como ProductHunt e BetaList (sites onde projetos iniciais ou 

startups divulgam seus produtos buscando o primeiro cliente) ajudam, fornecendo dados sobre 

a existência de novas startups, produtos ou ideias de serviços. Combinando informações de 

várias fontes, como tráfego do site, quantidade de funcionários, tempo desde o último 

investimento, quais fundos investiram e quantidade total de investimentos, é possível que VCs 

prevejam o crescimento e o sucesso de uma startup (MULLER; FAY; BROCKER, 2018). 

Apenas um dos entrevistados afirmou que o fundo possuía um processo: 

 

“Hoje somos automaticamente informados sobre a existência de uma nova 
empresa. Usamos ferramentas de dados personalizadas, às vezes incluindo 
algoritmos de machine-learning para encontrar investimentos sintetizando 
fontes de dados externas”. (Entrevistado N-3) 

 

As entrevistas apontam, que os dados possuem um impacto fundamental na originação 

de negócios. Reduz o esforço necessário para procurar novas transações de investimento e, 

simultaneamente, fornece uma base mais ampla e sofisticada para a tomada de decisões. 

 

4.1.2  Triagem 

 

Durante o estágio de triagem, os fundos de VC examinam um grande número de 

negócios em potencial com base em critérios predefinidos, por exemplo, a tecnologia, produto 

ou mercado da startup. Existem fundos, que por sua tese de investimento preferem utilizar 

análises qualitativas, como comentou a entrevistada N-1: “Nosso estágio de triagem não é data-

driven, focamos em avaliações qualitativas. Discussões e conversas com os fundadores são 

cruciais para nós, assim como, o know-how dos sócios do fundo”. 

No entanto, as entrevistas revelam que o estágio de triagem se move rapidamente para 

uma atividade mais orientada a dados. Uma vez que, a integração de dados de inteligência de 

mercado e dados de mídia social com os sistemas CRM desempenham um papel importante. O 

crescimento do mercado, com base no Mattermark ou no Capital IQ (plataformas de aquisição, 

cruzamento e análise de dados para tomada de decisões), por exemplo, permite analisar e refinar 

casos de negócios, bem como, modelos de retorno e risco de possíveis startups com mais 
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detalhes, incluindo uma melhor validação do crescimento do mercado. Como o entrevistado N-

4 afirmou:  

“Tudo o que vai na direção da avaliação dos negócios é fortemente orientado 
por dados, na verdade todo nosso processo utiliza dados, como mercado, 
competitividade, retorno e modelagem de risco. É tudo o mais quantificado 
possível, alguns dados estão disponíveis internamente, outros obtemos de 
fornecedores externos”. (Entrevistado N-4) 

 

Além disso, a integração entre sistemas/plataformas que contenham informações de 

contato de fundadores, empresa e equipe, por exemplo, o LinkedIn, ajuda aos VCs no estágio 

de triagem a manter contato com os empreendedores mais facilmente em vários canais digitais. 

Informações adicionais fornecidas pelas plataformas de mídia social, como experiências 

anteriores de empreendedores e sua formação acadêmica, combinadas com dados de redes de 

investimento (por exemplo, estrutura da equipe, dinheiro arrecadado) permitem uma 

abordagem orientada por dados para determinar a probabilidade de sucesso de uma startup. 

Em suma, o uso de dados desempenha um papel importante no estágio de triagem. Dos 

entrevistados, todos (4), mencionaram a importância de combinar fontes de dados externos nas 

avaliações, porém apenas 25% afirmaram que já utilizam sistemas ou algoritmos para essa 

combinação de dados. 

 

4.1.3  Avaliações 

 

Devido à escassez de dados históricos de startups, os fundos de capital de risco têm 

que confiar em uma avaliação subjetiva com base no plano de negócios e informações 

relacionadas entregues pela startup para determinar a viabilidade futura (BONNET; WIRTZ, 

2012). Normalmente, esta etapa da avaliação visa avaliar subjetivamente o empreendimento 

usando um conjunto multidimensional de critérios, analisados na seção 4.2 desta pesquisa. 

Reconhece-se que essa etapa é quase sempre orientada por dados. No entanto, o foco 

principal dos fundos de capital de risco é em dados qualitativos, por exemplo, entrevistas com 

especialistas ou testes de personalidade, para avaliar melhor uma potencial startup para 

investimento. Como afirmou o entrevistado N-2:  

 

“Nesse processo, somos extremamente orientados a dados, ou seja, 
conversamos com muitos especialistas do setor e de tecnologia na respectiva 
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área. Olhamos muito de perto o mercado, examinamos o negócio de muito 
perto, e em alguns casos, nós também realizamos alguns testes de 
personalidade com os fundadores”. (Entrevistado N-2) 

 

Além disso, essa etapa varia substancialmente de cada caso de investimento, pois 

depende muito da avaliação subjetiva da equipe de investimento sobre a startup. Outros dados, 

como dados quantitativos internos também são usados para a avaliação, as entrevistas mostram 

que todas (4) as empresas de VC usam informações qualitativas e dados quantitativos – do setor 

- para a avaliação final de um negócio. 

 

4.1.4  Due diligence / estruturação 

 

Durante esta etapa, o acordo de investimento é estruturado em detalhes para alcançar 

um acordo mútuo aceitável entre o empresário e o fundo de VC, que inclui o valor do acordo e 

mais detalhes do contrato - fluxo de caixa, controle, direitos de liquidação - que os VCs 

negociam em seus investimentos. Os autores Kaplan e Strëomberg (2003, 2004) descrevem 

esses termos e examinam o papel que o risco interno, o risco externo e o risco de execução 

desempenham na determinação das disposições contratuais observadas nos contratos de VC. 

 

Quadro 13 - Frequência de termos utilizado em contratos 

Termos Frequência nos contratos 

Direito de pro-rata 81% 

Participação 53% 

Direito de resgate 45% 

Dividendos 27% 

Preferência de liquidação >2x 19% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O quadro 13 mostra a frequência média, dos 37 respondentes do questionário, usam 

cada um dos vários termos. A presença de cada um desses termos favorece o investidor em 

detrimento do empreendedor. Os direitos pro-rata, que dão aos investidores o direito de 
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participar da próxima rodada de financiamento, para evitar diluições, são usados em 81% dos 

investimentos. Os direitos de participação que permitem que os investidores de VC combinem 

proteção de alta e baixa (de modo que os investidores de primeiro nível recebam sua proteção 

de baixa e depois compartilhem de alta) são usados, em média, 53% das vezes. Os direitos de 

resgate concedem ao investidor o direito de resgatar seus valores mobiliários ou exigir da 

empresa o reembolso do valor original, esses direitos são concedidos em 45% dos contratos. 

Outros termos são menos frequentes, como os dividendos que se acumulam ao longo 

do tempo e aumentam efetivamente o retorno do investidor (e às vezes participação acionária) 

mediante eventual liquidação. Os respondentes usam esse termo em apenas 27% dos contratos. 

Finalmente, perguntamos com que frequência uma preferência de liquidação de 2 vezes (2X) 

ou maior é usada, na qual o investidor recebe de volta o dobro do valor original do investimento 

antes que os outros acionistas ou investidores recebam alguma coisa. Essa disposição é usada 

19% do tempo. 

As entrevistas revelam que essa etapa é trabalhosa e exige uma análise de cada caso: 

 

 “Embora temos um padrão de contratos, não usamos modelos ou processos 
padronizados orientados a dados. Isso pode parecer estranho, mas acho que 
esse é realmente o caso de muitos VCs, porque cada acordo é diferente”. 
(Entrevistado N-1) 

 

4.1.5  Monitoramento e Saída 

 

Depois que um acordo de investimento entre o fundo de capital de risco e uma startup 

é realizado, o papel do fundo de capital de risco se transforma. A partir de agora, o fundo 

desempenha um novo papel como representante formal no conselho de administração da startup 

e troca informações de mercado e fornecedores informalmente com a startup. Hellmann e Puri 

(2002) mostram que os VCs são essenciais para a profissionalização de startups. Lerner (1995) 

examina como os VCs influenciam na estruturação dos conselhos de administração. 

Amornsiripanitch et al. (2016) mostram que os VCs são auxílios essenciais na contratação de 

gerentes e diretores externos.  

 

Quadro 14 - Interação com as empresas do portfolio 
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Frequência de interação Quantidade 

Todos os dias 2,7% 

Diversas vezes por semana 27% 

Semanalmente 32,4% 

2-3 vezes por mês 24,3% 

Mensalmente 10,8% 

Bimestralmente 2,7% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O quadro 14 relata que os VCs interagem frequentemente com as empresas de seu 

portfólio. Mais de 25% interagem várias vezes por semana e um terço adicional interage uma 

vez por semana, indicando que 60% dos VCs relatam interagir pelo menos uma vez por semana 

com as empresas de seu portfólio. Apenas 2% relatou ter interagindo uma vez por mês ou 

menos.  

 

Quadro 15 - Atividades realizadas durante as interações 

Atividade Frequência 

Membros para conselho 58% 

Contratações 46% 

Conexões com clientes 69% 

Conexões com investidores 72% 

Mentoria estratégica 87% 

Mentoria operacional 65% 

Outros 20% 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

Já o quadro 15 mostra mais profundamente a interação do VC com as empresas de seu 

portfólio. Quando perguntados sobre o tipo de valor que agregam em suas investidas, 87% dos 
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VCs responderam que estão envolvidos na orientação estratégica, isso não é surpreendente, 

porque muitos VCs atuam como membros do conselho ou como observadores do conselho. Dos 

respondentes, 72% ajudam suas empresas a se conectarem com investidores em rodadas futuras. 

Novamente, isso não é surpreendente, uma vez que eles são investidores e presumivelmente 

têm conhecimento sobre a indústria de VC e outros investidores. Talvez o mais surpreendente 

seja que 69% das empresas de capital de risco dizem ajudar suas empresas a se conectarem com 

os clientes e 65% dos fundos de capital de risco afirmam fornecer orientação operacional. 

Ambas as respostas sugerem um envolvimento prático substancial e mais cotidiano, os VCs 

dizem que também ajudam na contratação - membros do conselho (58%) e funcionários (46%). 

Para auxiliar nessas atividades, geralmente os VCs coletam dados internos de várias 

empresas do portfólio para comparar o desempenho de uma startup com seu grupo de pares. 

Como afirma o entrevistado N-2,  

 

“Uma atividade que fazemos constantemente são os benchmarking entre as 
investidas, principalmente em uma fase comercial semelhante. Por exemplo, 
se você olhar para um SaaS B2B para PME, seria relativamente fácil 
parametrizar como são os custos de aquisição ou a taxa de conversão”. 
(Entrevistado N-2) 

 

Essa atividade ajuda a agregar dados de desempenho para empresas semelhantes e leva 

a decisões de negócios mais equilibradas. Dos entrevistados, apenas um afirmou, que criou sua 

própria plataforma de benchmarking, a ideia por trás disso é que tanto o portfólio quanto as 

startups externas podem fazer upload de seus principais dados de negócios para uma referência 

aprofundada com os concorrentes e obter informações valiosas para um crescimento adicional.  

Dados de desempenho, como número de clientes, taxa de rotatividade, taxa de 

conversão e custos fixos, são então coletados das empresas do portfólio, bem como das startups 

externas. Eles então são sintetizados, levando a uma enorme quantidade de dados valiosos.  

 

“Estamos trabalhando no desenvolvimento de um serviço de benchmarking, 
iremos oferecer um serviço de benchmarking automático. O mais interessante 
é que estamos construindo um grande recurso de dados, porque tudo que é 
carregado é salvo, e claro, utilizado para nossas análises internas”. 
(Entrevistado N-3) 
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No entanto, as atividades de benchmarking orientadas por dados são atividades 

paralelas durante a fase pós-investimento; essa etapa ainda é caracterizada por tarefas de 

gerenciamento manuais e individuais. As atividades de monitoramento é como os VCs tentam 

garantir que as empresas nas quais investem sobrevivam tempo suficiente para realizar um 

evento de liquidação (permitindo, assim, que os VCs lucrem).  

 

 

4.2  Critérios 

 

Os critérios gerais que são ponderados em uma decisão de investimento são amplos. 

O que difere entre os investidores é a importância relativa que cada critério desempenha na 

decisão final (HISRICH; JANKOWICZ, 1990). Isso pode depender do VC e de suas 

especificações (foco de mercado, estratégia de investimento, entre outras), bem como, da 

individualidade do investidor, sua atitude em relação ao risco e experiência anterior. 

Depois de analisar várias estruturas e conjuntos de critérios disponíveis na literatura, 

conforme quadros 3, 4 e 5, foram selecionados cinco grupos de critérios para integrar o modelo 

de apoio à decisão: (4.2.1) Equipe de Gerenciamento, (4.2.2) Produto e Oportunidade de 

Mercado, (4.2.3) Planejamento estratégico, (4.2.4) Perspectivas de Saída e (4.2.5) Termos da 

Negociação. A seleção foi feita considerando que os critérios tinham que ser simples e fáceis 

de avaliar, sem a necessidade de amplo conhecimento sobre a empresa-alvo, considerando que 

o objetivo do modelo é comparar possíveis investimentos na fase de originação de negócios, 

onde o grau geral de assimetria de informação é alto, conforme exemplificado na figura 15 

(LJUNGBERG; SVEDMAN, 2017). 

 

4.2.1  Equipe de Gerenciamento 

 

A equipe de gerenciamento é relatada inúmeras vezes como o fator mais importante 

na decisão de investir (WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018). Um capitalista de risco 

geralmente investe em um projeto realizado por essa equipe inicial, mesmo que ele tenha a 

capacidade de orientar essas pessoas ou eventualmente substituí-las, é importante que o 

investidor possa confiar nessas pessoas. Dentro das diversas características da equipe que 
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podem contribuir para maior probabilidade de sucesso, duas delas se destacam como fáceis de 

perceber.  

Em primeiro lugar, o espírito empreendedor e a vontade da gerência podem ser 

medidos através da ambição revelada, conforme mencionado nas entrevistas realizadas. Em 

segundo lugar, como mencionam Fried e Hisrich (1994), seu conhecimento e experiência na 

indústria são necessários para uma boa estratégia - eles entendem o mercado? Como eles se 

relacionam com o mercado? Isso influencia a capacidade de entender o problema que está 

resolvendo e de adaptar sua solução à realidade. Dentro desse critério, sua experiência também 

é relevante, seja no setor, seja com experiência empreendedora anterior, ou ambos. De fato, 

vários estudos realizados revelam que os fundadores que realizaram uma saída - processo de 

venda da empresa - anteriormente e tiveram sucesso são mais propensos a ter sucesso em outra 

saída (GOMPERS et al., 2006). 

Perguntados sobre quais critérios e suas importâncias contribuem para analisar a 

equipe gerencial, as médias dos respondentes do formulário foram: 

 

Quadro 16 - Critérios da equipe de gestão 

Critério Peso - Média (0 - 5) 

Experiência tecnológica 4,3 

Experiência no setor 5 

Experiência em gestão 4,5 

Time complementar 4,8 

Relacionamento com o setor 4 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

Como apresentado no quadro 16, os critérios têm pesos similares, porém a experiência 

no setor e a complementariedade do time foram os com maiores médias. Outros critérios 

também foram citados, como a habilidade de inovar, o comprometimento, e a habilidade de 

mapear e agir em riscos. Por fim, é importante que o investidor seja capaz de reconhecer a 

capacidade de execução na equipe gerencial, decorrente de sua qualidade e complementaridade 

entre os membros. Por exemplo, a entrevistada N-1 afirmou que, por sua experiência, a equipe 
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minimamente ideal de fundadores era composta por dois indivíduos, um com perfil vendedor e 

outro com perfil técnico, de modo que sua complementaridade pudesse gerar resultados com 

mais eficiência. 

 

4.2.2  Oportunidade de mercado e Produto 

 

A Oportunidade mercado e o Produto também são muito mencionados na literatura 

(SAHLMAN, 1996; VILLALOBOS, PAYNE; LIPPER, 2017). É relevante que, o produto ou 

a tecnologia seja, atraente de forma que seja diferençável (RAJAN, 2010), capte a atenção do 

consumidor e não seja facilmente copiado. Sabe-se também que os investidores em capital de 

risco são atraídos por mercados grandes e em crescimento (RAJAN, 2010) e ideias que podem 

ser eficientemente escaláveis para gerar grandes receitas. Uma posição competitiva favorável é 

desejável pois, de acordo com os autores Kerr, Nanda e Rhodes (2014), quando o produto entra 

no mercado, é provável que seja submetido a uma experimentação darwiniana, na qual o 

mercado escolherá o melhor fornecedor, fazendo com que apenas as empresas com produtos 

diferentes dos disponíveis no mercado e competitivos sobrevivam. Isso está relacionado à 

probabilidade de adoção do cliente, que é um indicador do potencial das receitas (KAPLAN; 

STROMBERG, 2000). 

Outro critério que é mais subjetivo é a determinação do sucesso futuro, mas foi 

considerado muito importante para os investidores de Venture Capital por meio das entrevistas 

realizadas, uma vez que é por meio da intuição positiva que o investidor desenvolve em relação 

à empresa, ao produto e à sua finalidade. Se o investidor acredita na ideia, ele está confiante de 

que os outros também vão acreditar. Além disso, conforme discutido por Macmillan, Siegel e 

Narasimha (1985), é relevante que o produto da empresa venha a estimular um mercado 

existente ou criar um novo, portanto, é para preencher uma “lacuna” na medida em que o 

produto traz resultados com uma solução relevante para uma necessidade não atendida. 

Quando perguntados sobre quais critérios e suas importâncias contribuem para analisar 

o mercado e o produto. As médias dos respondentes do formulário foram: 

 

Quadro 17 - Critérios de mercado e produto 

Critério Peso - Média (0 - 5) 
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Propriedade intelectual 4 

TAM, SAM e SOM 4,7 

Potencial da tecnologia 4,5 

Proposta de valor 4 

Protótipo funcional/ com clientes 4,8 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

No quadro 17, podemos ver que ter um protótipo funcional ou clientes é considerado 

um critério de grande relevância, seguido pelo TAM, SAM, SOM – Mercado total, Mercado 

Endereçável e Mercado Acessível. Outros critérios também foram citados, como o product 

market-fit, a atratividade do produto, a facilidade de utilizar o produto, a taxa de crescimento 

do mercado, riscos políticos do mercado, competidores e as barreiras de entrada. 

 

4.2.3  Planejamento estratégico 

 

A estratégia e os planos indicados pela empresa são indicativos do caminho que a 

empresa seguirá, portanto, a maneira como esses planos são estruturados indica quais serão os 

primeiros passos da empresa. 

O plano financeiro desempenha um papel importante (KAPLAN; STROMBERG, 

2000), não restrito aos números propriamente ditos ou ao desempenho até o momento, mas 

também permitindo reconhecer a capacidade que a equipe de gerenciamento tem de projetar 

sua ideia para o futuro. O que demonstra um bom indicador de um caminho definido e de 

objetivos. Portanto, é importante que o plano financeiro reflita um conhecimento das métricas 

aplicáveis e comumente usadas no setor e uma visão realista sobre o desempenho potencial do 

produto. Por outro lado, o plano de Marketing permite ao investidor entender como o produto 

será promovido e como irá atrair novos clientes, o que é uma preocupação importante para os 

capitalistas de risco (SAHLMAN, 1996). Conforme indicado pelos capitalistas de risco 

entrevistados, um roadmap também é decisivo para medir a estratégia da empresa, pois define 

a estratégia de entrada no mercado e os desenvolvimentos, operacionais ou técnicos, que a 

equipe espera em um determinado período de tempo. 
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Perguntados sobre quais critérios e suas importâncias contribuem para analisar o 

planejamento estratégico, os entrevistados responderam: 

 

Quadro 18 - Critérios de planejamento estratégico 

Critério Peso - Média (0 - 5) 

Plano de marketing 4,8 

Plano financeiro 5 

Roadmap do produto 5 

Modelo de negócios 5 

Margem EBIT 4,3 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O quadro 18 corrobora com os autores e entrevistados, ao demostrar que o plano 

financeiro – onde explicita como é utilizado o dinheiro; o modelo de negócios – responsável 

por gerar receita; e o roadmap do produto – visão de tempo e para onde o produto irá evoluir; 

foram considerados os mais relevantes. Outros critérios também foram citados, como o 

roadmap de contratação, o planejamento da construção da máquina de vendas, a construção de 

playbooks e o segmento de clientes. 

O desempenho favorável até o momento de uma análise (MACMILLAN; SIEGEL; 

NARASIMHA, 1985) e a tração também terão um papel importante em termos de análise de 

como o produto está funcionando, como está sendo aceito e, como a demanda do mercado é 

quantitativamente evidente. 

 

4.2.4  Perspectivas de Saída 

 

A perspectiva de saída é um fator importante a considerar, pois o potencial para um 

alto retorno só pode vir das perspectivas de saída (FRIED; HISRICH, 1994; HOCHBERG; 

LJUNGQVIST; LU, 2007). Em uma fase inicial, o investidor pode investigar, por exemplo, se 

a ideia está em uma zona onde acontecem fusões e aquisições ou se o produto pode ser 

estratégico para uma potencial empresa compradora. 
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Perguntados sobre quais critérios e suas importâncias contribuem para analisar a 

perspectiva de saída, as médias dos respondentes do formulário foram: 

 

Quadro 19 - Critérios para perspectivas de saída 

Critério Peso - Média - (0 - 5) 

Múltiplo de retorno 4,9 

Valuation 4,8 

Mercado 4,5 

Fit com tese de investimento 5 

Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

No quadro 19 é possível ver que o critério mais importante em relação a saída é a 

expectativa de retorno, seguido pelo valor pago pela participação em relação ao valor total da 

empresa. Outros critérios também foram citados, como a quantidade de aquisições e fusões no 

mercado e grandes players. 

 

4.2.5  Termos da Negociação 

 

Os Termos da negociação não são completamente expostos no início, no entanto, estes 

também são muito importantes. Para os fins do modelo, essa categoria será medida por meio de 

três critérios. Em primeiro lugar, através dos consórcios, que podem ser quantificados 

objetivamente, pela avaliação se outros VCs investiram ou estão interessados em investir. Em 

segundo lugar, através da quantidade de financiamento necessária em relação ao valor da 

empresa e por fim a preferência de liquidação, que dá direito ao VC de liquidar sua participação 

antes de credores e fornecedores (VILLALOBOS; PAYNE; LIPPER, 2007). 

Perguntados sobre quais critérios e suas importâncias contribuem para analisar os 

termos da negociação, as médias dos respondentes do formulário foram: 

 

Quadro 20 - Critérios nos termos da negociação 

Critério Peso - Média (0 - 5) 
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Outros VCs envolvidos 4,8 

Valuation 5 

Preferência de liquidação 4,7 

 Fonte: Autor, 2020 – Questionário (37). 

 

O critério mais relevante, identificado no quadro 20, foi o valuation – ou seja o valor 

da empresa, o que impacta diretamente na porcentagem de participação que o VC poderá ter 

com n valor em dinheiro. Outros critérios também foram citados, como a diluição futura, follow-

on e captable. 

 

4.3  CrunchBase Snapshot 

 

 

 O CrunchBase, é fornecido sob a licença Creative Commons com atribuição [CC-BY] 

com o nome oficial de "Crunchbase 2013 Snapshot" (CrunchBase, 2019). Embora já seja uma 

base com 7 anos, no momento da pesquisa, não foram encontradas outras fontes gratuita com 

tamanha densidade de dados. As tabelas utilizadas foram: 

 

Quadro 21 - Quantidade de registro por categoria do CrunchBase Snapshot 2013 

Tabelas Tamanho 

Empresas (cb_objects) 196553 

Fundos (cb_objects) 11652 

Investimentos (cb_investment) 80902 

Rodadas (cb_rounds) 52928 

Aquisições (cb_acquisition) 9562 

IPOs (cb_ipos) 1259 

 Fonte: Autor, 2020. 
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 O gráfico a seguir mostra a quantidade de empresas fundadas e de empresas que 

passaram por processo de aquisição ou fusão e foram registradas pelo ChuchBase. Nota-se que 

mesmo com a crise mundial de 2008, a criação e aquisição não sofreram impactos negativos.  

 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico anual de fundação e aquisição ou fusão 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

A gigante queda na fundação de empresas no ano de 2013 se dá pelo fato da base não 

ter contabilizado o ano inteiro e também pela descoberta de novas empresas, visto que, não é 

uma tarefa simples para os mantenedores da base incluir novas empresas no exato momento em 

que elas são criadas. Segundo o CrunchBase, novas empresas são incluídas apenas de duas 

formas: pelo registro dos próprios fundadores ou pelo registro do CrunchBase no momento em 

que o TechCrunch - site de notícias que originou o CrunchBase - faz alguma notícia sobre a 

empresa.  

 A figura 18, da nuvem de palavras mostra em quais categorias existem mais empresas. 

 

Figura 18 - Nuvem de palavras das categorias 
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de valor mínimo de investimento foi escolhido para eliminar das análises os investimentos 

feitos por aceleradoras, os quais geralmente são menores e menos relevantes para esse trabalho 

(WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018). Para as análises seguintes foram removidos os 

seguintes tipos de investimentos: crowd, crowd_equity, debt_round, grant, partial, 

post_ipo_debt, post_ipo_equity, private_equity, secondary_market e unattributed e mantidos: 

Anjo, Seed, A, B, C ,D ,E ,F e G. 

 

Figura 20 - Quantidade de empresas investidas por rodadas e setor (8 maiores) 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

 Ao analisar a quantidade de empresas que foram investidas em cada rodada, na figura 

20, podemos ver que no setor de web foi o que mais teve investimento do tipo Anjo, seguido 

também pelo setor com mais investimentos do tipo Seed. Ambos tipos de investimento são 

categorizados como investimentos iniciais, para ajudar a empresa a se estruturar, criar o produto 

e começar um ensaio de vendas em escala (WALLMEROTH; WIRTZ; GROH, 2018). Em 

contraste o setor de biotech é o que menos recebeu esses tipos de investimentos iniciais, 

segundo Cremades (2018) esse é um setor de maior incerteza quanto a saída lucrativa para os 

fundos de capital de risco.  
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Quadro 22 - Quantidade de empresas investidas por setor e rodadas 

Setor Anjo Seed A B C D E F G 

Advertising 135 369 345 219 113 34 12 3 1 

Biotech 14 227 467 424 235 129 52 20 2 

E-commerce 168 561 253 139 52 24 17 5 1 

Enterprise 130 426 479 331 182 79 29 7 0 

Games_Video 125 285 277 140 64 19 4 1 0 

Mobile 209 724 408 217 111 57 30 10 3 

Software 293 976 293 639 317 147 46 13 1 

Web 363 1027 363 232 78 32 9 3 1 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

De acordo com o quadro 22, o setor de biotech é o terceiro setor com mais 

investimentos Serie A e o segundo com mais investimentos Serie B. Biotech chega a ser o maior 

setor com investimentos Serie E e Serie F, o que mostra ser um setor interessante para os fundos 

de investimentos, porém não em estágios muito iniciais. 

 

Figura 21 - Número de investimentos por setor (8 maiores) 
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 Fonte: Autor, 2020. 

 Todos esses investimentos são divididos em rodadas, cada rodada representa o 

momento de incertezas e maturidade de cada empresa. Como citado ao longo deste trabalho, 

muitos investidores preferem co-investir com outros investidores.  

 

Figura 22 - Quantidade de investidores por rodada 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

A figura 22, leva em consideração um valor mínimo de 100 mil dólares de 

investimentos em uma das rodadas: Anjo, Seed, A, B, C ,D ,E ,F e G. Ao comparar a quantidade 
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de investimentos feitos por apenas um investidor (10232) com rodadas feitas por mais 

investidores (12066), podemos concluir que 54% das rodadas foram co-investidas por dois ou 

mais investidores/fundos de investimento. 

 

Quadro 23 - Os 15 países com maior quantidade de nas rodadas Anjo, Seed, A, B, C, D, E, F e G 

País % de investimento 

USA 69.7% 

GBR 5.3% 

CAN 3.0% 

DEU 2.4% 

FRA 2.3% 

ISR 1.8% 

IND 1.5% 

ESP 1.2% 

CHN 0.9% 

AUS 0.8% 

SGP 0.7% 

IRL 0.7% 

NLD 0.7% 

CHE 0.7% 

BRA 0.6% 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

 Como é possível analisar no quadro 23, os Estados Unidos lideravam com grande folga 

a quantidade de investimentos feitos até dezembro de 2013, data de publicação do CrunchBase 

2013 Snapshot. 

 

Figura 23 - Fundos com mais rodadas de investimento 
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 Fonte: Autor, 2020. 

 

 A figura 23, representa a quantidade de rodadas e de empresas que os maiores fundos 

de investimento participaram. Como se pode observar a maioria dos fundos participam de mais 

rodadas, do que de mais empresas. Isso reforça a importância de uma visão de longo prazo nas 

empresas, onde tal ação se faz para manter a mesma participação em rodadas de diluição, ou 

apoiar novamente uma empresa já investida, para garantir uma possível saída lucrativa em 

algum momento. 

 

Figura 24 - Fundos com maior montante investido, em bilhões de dólares 
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 Fonte: Autor, 2020. 

 

 Já na figura 24, se consegue observar que o montante investido não é diretamente 

proporcional à quantidade de empresas ou rodadas que um fundo participou. O fundo Kleiner 

Perkins Caufield & Byers com mais de 12 bilhões de dólares investidos participou de 478 

rodadas em 271 empresas, enquanto o fundo Intel Capital investiu aproximadamente 7 bilhões 

de dólares em 529 rodadas e 383 empresas. Ou seja, o Intel Capital investiu em mais empresas 

com menos de 70% do montante investido pelo fundo Kleiner Perkins Caufield & Byers. 

Ao analisar o status atual de cada empresa da base de dados e remover as que estão em 

operação, podemos ver que existem três formas de saída para os investidores. Sendo elas, 

Closed - quando a empresa fecha por N motivos, desde falta de mercado, processos, entre 

outros; IPO (Initial Public Offering) - quando a empresa faz uma oferta pública inicial; 

Acquired - quando a empresa passa por um processo de fusão e aquisição. 

  

Figura 25 - Quantidade de empresas fechadas, adquiridas ou que fizeram IPO 
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 Fonte: Autor, 2020. 

 

 Duas dessas formas podem ser lucrativas, e como mostra a figura 25, a que aconteceu 

com maior frequência foram as saídas via processos de fusões e aquisições. 

 

Quadro 24 - Empresas fechadas, adquiridas ou IPO por setor 

Setor Closed IPO Acquired 

Advertising 95 24 312 

Biotech 117 247 455 

Ecommerce 161 25 271 

Enterprise 68 54 409 

Games_video 201 31 342 

Mobile 172 49 416 

Software 314 114 1446 

Web 611 47 971 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

 O quadro 24 mostra a quantidade de empresas que passaram por umas das três 

atividades de saída. Podemos observar que o setor de Software é o que mais ofereceu atividades 
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de fusão e aquisição. Porém se observarmos de uma forma mais ampla, podemos ver que o setor 

Enterprise é o que mostra o melhor retorno, em relação a porcentagem de Acquired+IPO versus 

Closed, seguido pelo setor de Biotech e o de Software. 

Assim como demonstra a figura 26, os 5 principais setores também são os 5 que 

recebem mais atividades de fusão e aquisição. 

 

Figura 26 - Evolução de aquisições e fusões acima de 100 mil dólares nos 5 maiores setores 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

É possível ver que a tendência dos setores também é válida quando se analisa a 

quantidade de aquisições e fusões. A quantidade de investimento é diretamente relacionada com 

a quantidade de aquisições e fusões, visto que essa é uma das formas de saída lucrativa para 

fundos de capital de risco.  

Utilizando o grande volume de dados disponível no CrunchBase 2013 Snapshot, foi 

possível identificar o mínimo, a média, o máximo e alguns outliers de quanto tempo após sua 

fundação leva para uma startup passar por um processo de fusão e aquisição, como compilado 

na figura 27. 
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Figura 27 - Tempo médio da fundação até aquisição  

 
 Fonte: Autor, 2020. 

  

A maioria dos setores tem uma média entre 5 e 7 anos, para que uma empresa passe 

pelo processo de fusão e aquisição desde a sua fundação. Outros setores como o de Ecommerce 

e de Enterprise esse tempo médio é de apenas 3 anos, o que corrobora com a análise do quadro 

24 ao considerar o setor de Enterprise como a opção com melhor retorno. 

 A trajetória acadêmica dos empreendedores é um dos critérios utilizados por diversos 

fundos de capital de risco. A partir do CrunchBase 2013 Snapshot, foi possível extrair o nível 

de educação geral, o qual inclui os fundadores de startups, atuais membros de conselho e de 

fundos de investimento. 

 

 Figura 28 - Nível de educação geral  



92 

 

 

 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

 Como vemos na figura 28, embora apenas 4,9% sejam doutores, a quantidade de 

mestres representa 34,2%. Durante a revisão foi possível identificar que esse critério não é tão 

baseado pelo nível acadêmico e sim pela instituição de ensino que foi frequentada. Shane e 

Stuart (2002), afirmam que as instituições de grande renome são consideradas critérios no 

sentido de redes de relacionamento, facilitando que empreendedores acessem grandes nomes 

da indústria, investidores e mão de obra ultra qualificada. 
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5  APRESENTAÇÃO DO MODELO 

 

  O campo de aprendizado de máquina está progredindo rapidamente com modelos 

superando o desempenho humano em muitas tarefas, como classificação de imagem ou jogando 

videogame (HE et al., 2015; MNIH et al., 2015). 

Diversos trabalhos aplicam modelos de sistemas especialistas baseado em regras para 

prever o futuro de empresas (RAGOTHAMAN; NAIK; RAMAKRISHNAN, 2003). Por 

exemplo, Wei et al. (2009) propuseram o uso de classificadores de conjuntos para prever cerca 

de 600 casos de fusões e aquisições no Japão. Da mesma forma, Yankov et al. (2014) comparam 

vários métodos de aprendizado de máquina para prever o sucesso de 142 startups búlgaras 

usando dados de um questionário.  Outros autores comparam o desempenho de especialistas 

humanos e técnicas de aprendizado de máquina ao prever resultados de empresas em estágio 

inicial (MCKENZIE; SANSONE, 2017). No entanto, um substituto para os humanos - mesmo 

assumindo que seja viável - nem sempre é a integração ideal do aprendizado de máquina nas 

tomadas de decisões do mundo real.  

Por fim, é importante lembrar que o modelo não aumenta a capacidade do investidor 

de realmente fechar um negócio, mas sim aumenta a capacidade de processar informações e 

avaliar as empresas na ausência de dados financeiros tradicionais. Também vale ressaltar que, 

mesmo que a falta de informação possa afetar o desempenho do modelo apresentado, ele ainda 

pode fornecer conselhos úteis para o processo de tomada de decisão, pois de acordo com 

Osborne (2019), gera novas informações e quase todas as transações econômicas envolvem 

assimetrias de informação. 

 

 

5.1  Construção do modelo 

 

 

Com o objetivo de construir um modelo com uma linha de base treinada em diversos 

algoritmos de aprendizado de máquina, foi utilizado o conjunto de dados do CrunchBase 

Snapshot 2013, analisado na seção 4.3. 
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5.1.1  Dados 

 

5.1.1.1  Coleta de dados 

 

Para alcançar os objetivos apresentados no início desse trabalho, foi feita uma busca 

por bases de dados de Startups que tivessem dados como histórico de investimentos, perfil dos 

empreendedores entre outros, com intuito de criar um modelo de predição para seus status ainda 

mais preciso. Para isso, os dados utilizados no presente trabalho são do banco de dados 

estruturado do site CrunchBase.com, os quais foram publicamente disponibilizados através do 

CrunchBase Snapshot 2013. É importante ressaltar que os dados estão sob a licença Creative 

Commons com atribuição [CC-BY] com o nome oficial de "Crunchbase 2013 Snapshot" 

(CRUNCHBASE, 2019). 

Apesar de ser de base comunitária, especialmente sobre pequenas e médias empresas, 

seu valor não é questionado. É um recurso para várias empresas diferentes, como fundos de 

capital de risco, empresas de consultoria (Deloitte, Oliver Wyman), plataformas de marketing 

e vendas (Engagio, Datanyze) e estudos acadêmicos (CRUNCHBASE, 2020; YUXIAN; 

YUAN, 2013).  

O banco de dados do CrunchBase Snapshot 2013 consiste em 10 tabelas em arquivos 

SQL: 

Quadro 25 - Tabelas e tamanhos SQL 

Nome Linhas Tamanho 

cb_acquisitions 9655 2,5 Mb 

cb_degrees 108104 11,5 Mb 

cb_funding_rounds 51207 12,5 Mb 

cb_funds 1592 0,384 Mb 

cb_investiments 80677 5,5 Mb 

cb_ipos 1259 0,160 Mb 
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cb_milestones 38528 9,5 Mb 

cb_objects 413831 308,9 Mb 

cb_people 226608 15,5 Mb 

cb_relationships 400582 36,6 Mb 

Fonte: CrunchBase Snapshot 2013. 

 

Apenas as tabelas cb_milestones e cb_investiments não foram utilizadas para a 

construção desse modelo. Essa decisão foi tomada, pois a tabela cb_milestones contém os links 

de notícias sobre as empresas e pessoas e, essa pesquisa entende que para o uso adequado dessas 

informações seria preciso executar técnicas de extração do conhecimento através do 

processamento de linguagem natural de todas as notícias, ficando assim como sugestão para 

trabalhos futuros. Em relação a tabela cb_investiments, ela também não foi incluída, pois 

contém dados sobre a relação de investimentos entre fundos e empresas e, como o objetivo 

dessa pesquisa não é o de analisar a influência de cada fundo no ecossistema, a inclusão dessa 

tabela também ficará de sugestão para trabalhos futuros. Todas as outras tabelas selecionadas 

fornecerão dados convergentes nas empresas, portanto, atuando como tabelas de suporte. 

 

5.1.1.2  Seleção dos dados 

 

Antes de mais avanços na configuração do experimento do conjunto de dados, é 

importante filtrar os dados que irão auxiliar a alcançar os objetivos do estudo. E como o 

CrunchBase Snapshot 2013 é um banco de dados com várias finalidades, ele possui diversas 

colunas e tuplas, cujo contexto não corresponde aos objetivos do trabalho. 

Então, a seleção dos dados foi feita por meio de queries e seguiu os seguintes padrões: 

As tabelas, cb_objects, cb_funding_rounds, cb_aquisitions e cb_ipos tiveram todos os seus 

dados selecionados via Select *, já as tabelas cb_degrees, cb_relationships foram utilizadas para 

extrair a quantidade de doutores, mestres e graduados de cada empresa.  

Não foram feitos cortes de empresas por idade ou setor, todas foram utilizadas para o 

treinamento do modelo. Essa estratégia foi utilizada para garantir uma grande variedade de 
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dados, para que o modelo tivesse diversos tipos de informação para seu treinamento. Durante a 

elaboração do modelo, algumas colunas foram removidas, deixando a seleção da seguinte 

forma: 

company = company[['id', 'name', 'category_code', 'status', 'founded_at','closed_at', 

'country_code', 'first_funding_at']] 

rounds = rounds[['object_id', 'funded_at', 'funding_round_type', 

'raised_amount_usd','participants' ]] 

acquisition = acquisition[['acquired_object_id','acquired_at']] 

ipo = ipo[['object_id','public_at']] 

edu = edu[['object_id','doutor','mestre','graduacao']] 

 

Em seguida foi aplicado uma junção dos dados através do ID, conforme código na 

figura 29. 

 

Figura 29 - Merge dos dados 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

5.1.1.3  Limpeza dos dados 

 

Após a seleção dos dados, a etapa de limpeza de dados vem como um pré 

processamento que consiste em tratar todas as informações irrelevantes e redundantes presentes 

nas tabelas. Ao realizar a união das tabelas temos as seguintes colunas: 

 

['index', 'object_id', 'funded_at', 'funding_round_type', 'raised_amount_usd', 

'participants', 'id_x', 'name', 'category_code', 'status', 'founded_at', 'closed_at', 'country_code', 
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'first_funding_at', 'acquired_object_id', 'acquired_at', 'public_at', 'doutor', 'mestre', 'graduacao', 

'id_y', 'total', 'round_rank', 'raised_sum', 'last_status_date', 'days_active', 'yearly_status'] 

 

Outras colunas também foram removidas, pois durante os testes de eficácia, algumas 

delas não tinham pesos relevantes no resultado final. Pelo estágio atual dos dados, agora eles 

serão chamado de conjunto de dados ou dataset, contendo as seguintes informações: 'object_id', 

'days_active', 'participants', 'raised_sum', 'round_rank', 'category_code', 'country_code', 

'doutor', 'mestre', 'graduacao','yearly_status'. O conjunto de dados acima já passou pelo processo 

descrito em 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4. 

A segunda etapa consiste em eliminar dados ruidosos ou não confiáveis, sendo os dois 

casos mais comuns de inconsistências, valores ausentes e valores extremos. Um valor ausente 

(ou dados ausentes) é uma variável que não possui valor de dados armazenado em uma 

observação. Valores ausentes são uma ocorrência comum e podem ter um efeito significativo 

nas conclusões que podem ser extraídas dos dados. A maioria dos métodos de aprendizado de 

máquina pressupõe implicitamente, que não há um significado particular no fato de que uma 

determinada instância tem um valor de atributo ausente: o valor simplesmente não é conhecido 

(WITTEN; FRANK; EIBE, 2000). 

Embora possam ocorrer por vários motivos, a causa mais provável para a falta de 

valores nesse conjunto de dados é simplesmente porque o criador do perfil não colocou todas 

as informações quando criou ou editou os campos no site CrunchBase.com. Seguindo a 

premissa, “à medida que a quantidade de dados diminui, a taxa de aumento da precisão 

aumenta” (KOTSIANTIS; KANELLOPOULOS; PINTELAS, 2006), as tuplas do conjunto de 

dados onde existiam valores faltantes para as colunas founded_at, funded_at e 

raised_amount_usd foram removidas. 

Os valores discrepantes são valores excessivamente divergentes da escala do recurso 

(KOTSIANTIS; KANELLOPOULOS; PINTELAS, 2006). Um exemplo de discrepância 

encontrada no conjunto de dados foi na coluna funding_total_usd, onde havia um valor 

extremamente alto em empresa específica, provavelmente devido para uma conversão incorreta 

de uma moeda diferente pelo usuário que editou a página dessa empresa. Outro tipo de dados 

inconsistentes podem ser erros de ortografia ou valores contraditórios, principalmente, devido 

à natureza de crowdsource do banco de dados em uso. Datas incorretas ou presença de letras 
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em recursos numéricos são exemplos de dados inconsistentes frequentemente encontrados. O 

recurso to_datetime foi aplicado em todos os campos de data, para forçar que os mesmos 

tenham um padrão. 

 

5.1.1.4  Normatização de dados 

 

A normatização de dados pode ser resumida como a aplicação da modificação 

matemática ao valor de uma variável para extrair mais valor do que em seu estado original 

(OSBORNE, 2002). 

Nesse conjunto de dados, foi aplicado a função get_dummies do Pandas (biblioteca 

em Python para manipulação e análise de dados) para executar a conversão numérica de 

variáveis. Como uma rede neural tem um custo de processamento alto para reconhecer a 

notação textual, como 'USA', 'BRA' e 'FRA' nos dados brutos, eles foram convertidos em 

valores numéricos (MCKINNEY, 2010). Ou seja, para que a rede neural consiga interpretar 

esses dados, passou a existir as diversas variações da coluna, como por exemplo a coluna 

'country_code', a qual passou a ser  'country_code_USA', 'country_code'_BRA' etc, e seus 

valores são 1 ou 0. Esta função foi aplicada nas colunas 'category_code' e 'country_code'. 

Devido ao custo de mais tempo de treinamento, todos os recursos foram transformados 

em recursos binários ou numéricos. Um exemplo é,  como foi tratada a rodada de investimento, 

a qual ao invés de trabalhar com seus nomes, Seed, Serie A etc, foi aplicado uma contagem 

simples chamada de 'round_rank'. A lógica foi baseada no estudo de Liaw e Wiener (2002), em 

que eles afirmam que em uma floresta aleatória, por exemplo, cada nó é dividido usando o 

melhor entre um subconjunto de preditores escolhidos aleatoriamente naquele nó, e 

transformando-os em recursos binários independentes permitiria um número mais amplo de n-

recursos aleatórios disponíveis para criar subconjuntos.  

O conjunto de dados, agora precisa ser dividido em um bloco de treino e outro de 

testes. Porém pode existir problemas na divisão apropriada desse conjunto de dados, geralmente 

tratado como um problema de amostragem estatística. Portanto, várias técnicas clássicas de 

amostragem estatística podem ser empregadas para dividir os dados (MAY; MAIER; DANDY, 

2010; LOHR, 1999). Alguns dos métodos são simples e amplamente utilizados, embora sofram 

com alta variação do desempenho do modelo (SRS e métodos de tentativa e erro). Outras 



99 

 

 

 

técnicas são determinísticas e eficazes, porém restritas a tipos específicos de conjuntos de dados 

(conveniência e amostragem sistemática). Os métodos mais sofisticados (CADEX, DUPLEX e 

amostragem estratificada) exploram a estrutura dos dados para alcançar resultados confiáveis à 

custa de custos computacionais mais altos (MAY; MAIER; DANDY, 2010). 

 

Quadro 26 – Divisão do dataset 

Bloco de Treino Bloco de Teste 

Nome Quantidade Nome Quantidade 

Acquired 1540 Acquired 1026 

Closed 974 Closed 649 

IPO 280 IPO 187 

Operating 18689 Operating 12461 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Utilizando o função train_test_split do Scikit-learn, optamos por ativar a variável para 

fazer uma divisão por amostragem estratificada, onde 60% será destinado ao treino e 40% aos 

testes, conforme quadro 26. Essa escolha se deu, pois, a ideia básica da amostragem 

estratificada é explorar a estrutura interna e a distribuição do conjunto de dados para dividi-lo 

em grupos de amostras relativamente homogêneos. As amostras são então selecionadas 

separadamente, de cada cluster (no nosso caso, Acquired, Closed, IPO e Operating). A 

amostragem estratificada demonstra ser  vantajosa para os conjuntos de dados uma vez que eles 

precisam ser divididos em clusters separados (MAY; MAIER; DANDY, 2010).  

Outro problema enfrentado ao tentar criar o modelo preditivo foi o grande 

desequilíbrio de classe entre o status de cada empresa, pois como reforçam os autores Chawla 

et al. (2002), um conjunto de dados é desequilibrado se as classes não estiverem 

aproximadamente igualmente representadas.  

A maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina funciona melhor quando o 

número de observações de cada classe seja representativo e balanceado porque, quando existe 

uma disparidade entre as classes, os algoritmos tendem a classificar a classe mais baixa 

representada como a oposta. No presente estudo, no primeiro momento foi aplicado o SMOTE 
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(Synthetic Minority Over-sampling Technique), que é uma técnica que consiste em uma super-

amostragem da classe minoritária. Isso significa que ele irá criar instâncias sintéticas da classe 

de representação mais baixa (CHAWLA et al., 2002). A classe minoritária é super amostrada, 

colhendo cada amostra da classe minoritária e introduzindo exemplos sintéticos ao longo dos 

segmentos de linha que unem qualquer ou todas as k-classes minoritárias dos vizinhos mais 

próximos. Dependendo da quantidade de sobre-amostragem necessária, os vizinhos dos k-

vizinhos mais próximos são escolhidos aleatoriamente (CHAWLA et al., 2002). 

Porém devido à natureza dos dados, um teste também foi feito com o ADASYN 

(Adaptive Synthetic). O que ele faz é o mesmo que o SMOTE, apenas com uma pequena 

melhoria, depois de criar os exemplos sintéticos, ele adiciona pequenos valores aleatórios, para 

que os exemplos sintéticos não sejam totalmente lineares, tornando-os mais realistas (HE et al., 

2008). Em outras palavras, em vez de toda a amostra estar linearmente correlacionada com o 

seu vizinho, existe um pouco mais de variação entre eles. 

 

Quadro 27 - Bloco de treino antes e depois de sampling com ADSAYN 

Bloco de treino 

Antes de ADASYN Depois de ADASYN 

Nome Quantidade Nome Quantidade 

Acquired 1540 Acquired 18237 

Closed 974 Closed 18690 

IPO 280 IPO 18760 

Operating 18689 Operating 18689 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Dessa forma, o ADASYN foi aplicado ao conjunto de dados para que as classes 

ficassem balanceadas, como apresentado no quadro 27, para que posteriormente fosse aplicado 

aos diferentes algoritmos de aprendizado de máquina. 
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5.1.2  Aprendizado de máquina 

 

O modelo proposto efetua uma tarefa de classificação de quatro opções - em operação, 

adquirida, IPO e fechada. Essa classificação é um tipo de aprendizado supervisionado, em que 

as categorias de saída são predefinidas para que possa ser realizado o método de aprendizado 

de máquina. (KOTSIANTIS; KANELLOPOULOS; PINTELAS, 2006). É importante escolher 

não apenas o algoritmo que melhor se ajusta ao problema, mas também um que se adapte bem 

às características do conjunto de dados. O conjunto de dados final contém 175 colunas e 35806 

tuplas. 

 

5.1.2.1  Métrica de avaliação 

 

O classificador tem como principais métricas de avaliação a precisão, o recall e o f1-

score, além da taxa de erro de saída (TES). Usando essas métricas, podemos realizar uma 

comparação estatística entre os algoritmos de aprendizado de máquina para o conjunto de dados 

deste trabalho. 

 

Quadro 28 - Métrica de acerto e taxa de erro de saída 
 

Adquirido IPO Fechada Em operação 

Adquirido Positivo, Sucesso Negativo, Sucesso Negativo, Falha Negativo, Sucesso 

IPO Negativo, Sucesso Positivo, Sucesso Negativo, Falha Negativo, Sucesso 

Fechada Negativo, Falha Negativo, Falha Positivo, Sucesso Negativo, Falha 

Em operação Negativo, Sucesso Negativo, Sucesso Negativo, Falha Positivo, Sucesso 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Já a taxa de erro de saída é composta por TES = Falha / (Falha + Sucesso). Por 

exemplo, sobre a taxa de erro de investimento para aquisição, é considerado apenas a 

porcentagem das empresas com status de fechada, uma vez que aquisição e IPO são saídas 

positivas e as empresas ainda em operação podem ter saídas possíveis, uma vez que os VCs 

agregam valor às empresas investidas.  
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Também foram utilizadas as métricas padrões do Scikit-learn. O precision conta 

globalmente o número total de verdadeiros positivos, falsos negativos e falsos positivos 

(KRAMER, 2016). O recall é definido como a razão entre os verdadeiros positivos e a soma 

dos verdadeiros positivos e dos falsos negativos. Intuitivamente, o recall é uma medida para a 

capacidade do classificador de encontrar todas as amostras positivas (KRAMER, 2016). A 

combinação das métricas precision e recall gera o f1-score que é uma média ponderada de 

ambas as métricas (KRAMER, 2016). 

 

5.1.2.2  Resultado dos algoritmos 

 

Todos os testes foram realizados utilizando o Google Colaboratory, um serviço de 

nuvem gratuito baseado no Jupyter Notebooks. Embora seja um ótimo servidor gratuito, 

existem limitações, como apenas dois núcleos para processamento e desconexões a cada 30 

minutos em caso de não atividade na página. Com apenas dois núcleos, alguns modelos 

demoraram mais de 4 horas para serem treinados, causando diversas desconexões ao longo do 

processamento. Para contornar essas limitações, o presente estudo utilizou a interface do 

Google Colaboratory, conectado a um runtime local com 24 núcleos de processamento e 32gb 

de memória ram, solucionando assim, todas as limitações encontradas. 

Utilizando as funções de seleção de modelos da biblioteca sklearn, foi possível analisar 

de forma rápida os algoritmos apresentados na seção 2.2.4. 

 

Quadro 29 - Resultado de sklearn.model_selection.cross_val_score no bloco de treino 

Algoritmo Máximo Média 

Vetores de suporte 0.0652 0.0233 

Regressão logística 0.0732 0.0395 

Naive Bayes 0.2929 0.2081 

K-Vizinho mais próximo 0.3559 0.2344 

Floresta aleatória 0.7515 0.4007 

Gradient Boosting 0.7689 0.4253 

Fonte: Autor, 2020. 
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Como apresentado no quadro 29, foram descobertos os dois algoritmos com melhor 

resultado para o conjunto de dados desse estudo, o passo seguinte foi o ajuste de parâmetros e 

testes. Esse processo visa maximizar o desempenho de um algoritmo. No entanto,  ajuste de 

algoritmos de aprendizado de máquina é muito difícil, pois geralmente é um processo de 

tentativa e erro não intuitivo, demorado e sistemático.  

O Scikit-Learn oferece dois veículos para otimizar o ajuste de parâmetro, o 

GridSearchCV e o RandomizedSearchCV. O GridSearchCV realiza uma pesquisa exaustiva 

sobre os valores de parâmetros especificados e retorna à combinação paramétrica com melhor 

desempenho. Dessa forma, o GridSearchCV executa todas as combinações possíveis de valores 

de parâmetros usando validação cruzada, ou seja, se eu tiver 5 parâmetros, com 5 variáveis cada 

e usar a validação cruzada padrão que é de 5 vezes, o GridSearchCV executaria 

((5*5*5*5*5)*5) 15625 vezes, o que mesmo utilizando o computador com 24 núcleos de 

processamento, levaria aproximadamente 120 dias sem interrupções para conseguir processar 

as simulações dos algoritmos selecionados.  

Por esse motivo, a otimização de parâmetros utilizou o RandomizedSearchCV. O qual 

avalia com base em um subconjunto predeterminado de parâmetros, selecionando 

aleatoriamente um número escolhido de pares paramétricos e testa apenas os selecionados. O 

RandomizedSearchCV é computacionalmente mais barato, pois  não avalia todas as 

combinações paramétricas possíveis, ele simplifica a análise sem sacrificar significativamente 

a otimização.  

O RandomizedSearchCV foi aplicado na floresta aleatória e no gradient boosting 

utilizados os parâmetros da figura 33, além dos parâmetros de cross_validation=5, 

random_state=42 e scoring="f1_macro". 
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Figura 30 - Parâmetros utilizados no RandomizedSearchCV 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

O resultado do processo para encontrar os melhores parâmetros, baseados na figura 

30, podem ser visualizados no quadro 30. 

 

Quadro 30 – Resultado dos melhores parâmetros 

Floresta Aleatória Gradiente Boosting 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

n_estimators 200 n_estimators 2000 

min_samples_split 100 min_samples_split 200 

min_samples_leaf 100 min_samples_leaf 30 

max_features sqrt max_features sqrt 

max_depth 10 max_depth 20 

- - learning_rate 0.2575 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Podemos comparar que ambos utilizam valores bem diferentes para alcançar o melhor 

resultado. Ao testar esses resultados para predizer o conjunto de dados utilizado para treino 

temos os seguintes resultados: 
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Quadro 31 - Resultados da floresta aleatória 
 

precision recall f1-score 

acquired 0.66 0.51 0.58 

closed 0.70 0.67 0.69 

ipo 0.75 0.90 0.82 

operating 0.70 0.82 0.80 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Quadro 32 - Resultados do Gradient Boosting 
 

precision recall f1-score 

acquired 1.00 0.98 0.99 

closed 1.00 0.99 0.99 

ipo 1.00 1.00 1.00 

operating 0.97 1.00 0.98 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Os testes foram realizados em dados já conhecidos pelos algoritmos, pois foram os 

mesmos utilizados para treiná-los. Dessa forma, se pode concluir que o Gradient Boosting foi 

o algoritmo que melhor se adaptou ao conjunto de dados, pois conseguiu predizer com bastante 

acurácia o status das empresas no conjunto de dados de treinamento. 

 

5.1.2.3  Hiper ajustes de parâmetros 

 

O hiper ajuste de parâmetros pode afetar amplamente o desempenho preditivo dos 

algoritmos de aprendizado de máquina (FEURER; SPRINGENBERG; HUTTER, 2015). A 

definição de uma configuração adequada para um algoritmo de aprendizado de máquina é 

geralmente realizada por tentativa e erro. Dependendo do tempo de treinamento do algoritmo 

de aprendizado de máquina usado, encontrar um bom conjunto de valores manualmente pode 

ser muito demorado.  
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Ao longo de uma serie de testes utilizando RandomizedSearchCV e um laço de 

repetição com a função np.linspace para gerar valores aleatórios, levando como base os valores 

resultantes dos testes e expostos no quadro 30, foi possível alcançar um incremento de 4% na 

acurácia do modelo, quando aplicado no conjunto de dados de teste. Tendo sua versão final os 

seguintes parâmetros:  

 

Quadro 33 – Resultado do hiper ajuste de parâmetros 

Gradiente Boosting 

Parâmetro Valor 

n_estimators 1550 

min_samples_split 20 

min_samples_leaf 5 

max_features sqrt 

max_depth 10 

learning_rate 0.05 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

 

5.1.3  Resultado     

 

 

A proposta de desenvolver um modelo para auxílio no processo de tomada de decisão 

de capitalistas de risco tem como meta transformar diversas informações em conhecimentos. 

Algumas das questões mais complicadas para a gestão do conhecimento estão na aquisição de 

informação e sua conversão em conhecimento explícito (SANIN; SZCZERBICKI, 2006). O 

modelo deverá ser utilizado em conjunto com outras ferramentas ou métodos desenvolvidos 

pelos fundos de VC. Tendo como objetivo, ajudar aos capitalistas de risco a determinar qual 

grupo de empresas irá atender às suas preferências de investimento, além de gerar retorno 

maximizado, assumindo os menores riscos. Para isso, após inúmeros testes sugerimos os 

seguintes passos, de forma cumulativa e repetitiva. 
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Se classificarmos em sucesso e falha, utilizando a Taxa de Erro de Saída, conforme 

apresentado no item 5.1.2.1 e demostrado no quadro 28, teremos o quadro 35: 

 

Quadro 35 - Taxa de Erro de Saída 
 

Sucesso Falha 

Acquired 94,87% 5,13% 

Closed 28,68% 71,32% 

IPO 96,20% 3,80% 

Operating 95,70% 4,30% 

Fonte: Autor, 2020. 

 

O quadro 35 considera como sucesso todas as empresas que não foram classificadas 

como fechada, pois Acquired (Aquisição e Fusão) e IPO (Oferta Pública Inicial) são 

consideradas saídas. Já Operating (em operação) também foi considerada sucesso, pois segundo 

Sorensen (2007) 40% do trabalho do VC está em agregar valor para a empresa investida, tal 

afirmação é corroborada por diversos autores apresentados neste estudo. Além disso, corrobora 

com a afirmação, o formulário aplicado durante essa pesquisa, conclui que mais da metade dos 

entrevistados ajudam suas investidas com membros de conselho, contratações, conexão com 

clientes e também com investidores. Concluindo assim, que empresas classificadas pelo modelo 

como Operating (em operação) ainda tem grandes chances de passarem por um processo de 

aquisição e fusão ou de IPO. 

 

5.2  Verificação do modelo 

 

Embora tenham sido utilizados diversos dados de empresas para a construção do 

modelo, o conjunto de dados utilizado não possui nenhuma variável com correlação direta aos 

critérios apontados nas entrevistas e questionários com os capitalistas de risco. 

O conjunto de dados foi extraído do CrunchBase, o qual fornece sob a licença Creative 

Commons com atribuição [CC-BY], embora essa base de dados já tenha 7 anos, não existe outra 

fonte gratuita com tamanha densidade de dados. Dessa forma, se faz necessária a verificação 
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do modelo, o qual se dará pela comparação entre os resultados obtidos com os dados do 

CrunchBase Snapshot 2013 e dados coletados na web que atendam aos requisitos dos critérios 

utilizados no questionário. 

 

5.2.1  Dados 

 

Durante a revisão da literatura foram apresentados diversos estudos que mapearam 

critérios decisivos no processo de investimento. Dos apresentados pelo menos um, mas 

geralmente dois ou três dos principais critérios, pertenciam às características da equipe 

empreendedora. Devido à grande adesão em redes sociais, especificamente ao LinkedIn – rede 

social para conexões profissionais – existe muita informação publica sobre habilidades e 

experiência dos indivíduos. 

A grande disponibilidade de informação pública foi o motivador para o critério 

“Dificuldade” do quadro 36, nessa coluna existe diferentes variáveis como: 

Baixa – amplamente disponível, de fácil interpretação; 

Média – amplamente disponível, de difícil interpretação; 

Alta – disponível, interpretação complexa; 

Variável – dificuldade depende do estágio no fluxo e/ou interação com a startup; 

Empírica – definida pelo fundo de investimento. 

 

Quadro 36 – Formas de aquisição e dificuldade de informação para os critérios  

Critério Forma de aquisição Dificuldade 

Experiência tecnológica Redes sociais Média 

Experiência no setor Redes sociais Baixa 

Experiência em gestão Redes sociais Média 

Time complementar Redes sociais Média 

Propriedade intelectual Base de patentes/Startup Alta/Variável 

TAM, SAM e SOM Web Alto 

Potencial da tecnologia Capitalista de risco/Startup Empírica/Variável 

Proposta de valor Capitalista de risco/Startup Empírica/Variável 

Protótipo funcional/ com clientes Startup Variável 
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No capítulo 4 (Análises) no item 4.1, o quadro 11, apresenta onde os capitalistas de 

risco investem mais tempo. A maioria dos respondentes diz que a atividade de originação de 

negócios, ou seja, de encontrar possíveis empresas para poder convida-las para um café ou uma 

apresentação é a atividade que mais consome tempo.  

Dessa forma, a validação desse modelo será realizada com o objetivo de diminuir o 

tempo gasto na atividade de originação, garantindo que os capitalistas de risco o utilizem como 

forma de suporte na tomada de decisão na primeira etapa, onde a assimetria de informação 

ainda é muito alta. 

Além dos dados contidos no CrunchBase Snapshot, os dados adicionais possíveis de 

serem coletados, sem comunicação prévia com a startup são: Experiência tecnológica; 

Experiência no setor; Experiência em gestão; Time complementar; TAM, SAM e SOM; e Fit 

com tese de investimento. 

Para fins da estrutura de dados, o critério “fit com a tese de investimento” será 

removido por se tratar de um conjunto de informações especificas, definido idealmente pela 

experiência prévia dos sócios do fundo de investimento. O TAM, SAM e SOM também serão 

removidos devido a sua alta complexidade, pois o TAM (Total Available Market ou Mercado 

Total) representa a demanda total do mercado por um produto ou serviço. Para definir esse 

número, é necessário combinar as receitas de todas as empresas do mercado que está sendo 

analisado, sendo necessário entender nichos de mercado e combinar informações de diversas 

fontes. Já o SAM (Serviceable Available Market ou Mercado Endereçável) e o SOM 

(Serviceable Obtainable Market ou Mercado Acessível) para serem definidos é preciso 

entender as estratégias que a startup irá utilizar, dessa forma não é possível ser facilmente 

coletada no estágio inicial da originação de negócios.  

 

5.2.2  Testes 

 

O primeiro passo para a definição dos testes, foi a definição da quantidade de dados 

que foram selecionados. Como este trabalho não tinha em seus objetivos criar algoritmos de 

mineração de conteúdo web, a coleta dos dados utilizados para satisfazerem os critérios 

definidos no item 5.2.1 foi feita de forma manual utilizando a rede social profissional LinkedIn. 
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Foram selecionados de forma randômica, utilizando a função sample do Pandas 

(biblioteca em Python para manipulação e análise de dados), dez empresas em cada uma das 

categorias de saída (Acquired, Closed, IPO e Operating), totalizando 40 empresas. Para os 

dados utilizados nos critérios, foi utilizado a seguinte abordagem: 

Experiência tecnológica – Algum dos sócios têm mais de 4 anos na área de 

tecnologia? – Sim ou Não; 

Experiência no setor – Algum dos sócios tiveram empregos no setor definido em 

'category_code’? – Sim ou Não; 

Experiência em gestão – Algum dos sócios têm mais de 4 anos em posição de gestor? 

– Sim ou Não; 

Time complementar – Existe pelo menos uma pessoa para Tecnologia, 

Vendas/Marketing, Gestão e Finanças? – Considerando: 0 – não; 0.5 – têm em duas áreas; 1 – 

têm em três ou mais áreas. 

Foram efetuados 6 testes, com o objetivo de entender como o conhecimento, que 

satisfaçam esses critérios, afeta a capacidade de acerto do algoritmo. Logo abaixo serão 

apresentados a matriz de predição para cada um dos seis testes.  

O primeiro teste foi utilizado como linha de base, nele foi utilizado o conjunto de dados 

das 20 empresas com os dados disponíveis no CrunchBase Snapshot 2013, que será 

referenciado como dados base. 

 

Quadro 37 - Matriz de predição – teste 1 

 

   
   

   
S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 4 1 0 1 

Closed 1 3 1 1 

IPO 0 0 5 0 

Operating 5 6 4 8 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

 Fonte: Autor, 2020. 
 

O segundo teste utilizou os dados base e a experiência em tecnologia. 

Quadro 38 - Matriz de predição – teste 2 
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S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 5 2 0 1 

Closed 1 4 1 1 

IPO 0 0 5 0 

Operating 4 4 4 8 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

 Fonte: Autor, 2020. 

 

O terceiro teste utilizou os dados base e a experiência dos fundadores no setor: 

Quadro 39 - Matriz de predição – teste 3 

 

   
   

   
S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 5 1 1 0 

Closed 1 6 1 1 

IPO 0 0 5 0 

Operating 4 3 3 9 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

 
 Fonte: Autor, 2020. 

 

Já o quarto teste utilizou os dados base e a experiência em gestão: 

Quadro 40 - Matriz de predição – teste 4 

 

   
   

   
S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 4 1 0 1 

Closed 1 3 1 1 

IPO 0 0 5 0 

Operating 5 6 4 8 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

 
 Fonte: Autor, 2020. 
 

O quinto teste considerou os dados base e a complementariedade do time: 

Quadro 41 - Matriz de predição – teste 5 
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S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 4 1 0 1 

Closed 1 4 1 1 

IPO 0 1 5 0 

Operating 5 4 4 8 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

 
 Fonte: Autor, 2020. 
 

E, por fim, o sexto teste considerou os dados base em conjunto com a experiência 

tecnológica, a experiência no setor, a experiência em gestão e se o time é complementar. 

Resultando na seguinte matriz: 

Quadro 42 - Matriz de predição – teste 6 

 

   
   

   
S

aí
d

a 
re

al
 Acquired 5 1 1 1 

Closed 1 6 1 1 

IPO 1 0 6 0 

Operating 3 3 2 8 

 Acquired Closed IPO Operating 

         Saída prevista 

  Fonte: Autor, 2020. 

 

Os resultados gerados pelos testes e as comparações das matrizes de predição são 

abordados no item seguinte. 

 

5.2.3  Resultados 

 

Os resultados de cada um dos seis testes são apresentados de duas formas, a primeira 

considerando a Taxa de Erro de Saída, conforme apresentado no item 5.1.2.1 e demonstrado no 

quadro 28, e a segunda considerando o acerto exato da categorização. 

 

Quadro 43 – Comparativo dos resultados 
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 Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 

Dados Snapshot Snapshot + 

Experiência 

Tecnológica 

Snapshot + 

Experiência 

no setor 

Snapshot + 

Experiência 

em gestão 

Snapshot + 

Time 

Complementar 

Todos 

anteriores 

Taxa de Erro de Saída 

Acquired 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Closed 70% 60% 40% 70% 60% 40% 

IPO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Operating 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Acerto exato 

Acquired 40% 50% 50% 40% 40% 50% 

Closed 30% 40% 60% 30% 40% 60% 

IPO 50% 50% 50% 50% 50% 60% 

Operating 80% 80% 90% 80% 80% 80% 

  Fonte: Autor, 2020. 

 

Observando os dois resultados podemos ver que o teste 4, utilizando o critério 

“Experiência em Gestão”, o qual foi considerado o terceiro critério mais importante pelos 

respondentes do formulário, não teve impacto para o resultado nas matrizes de predição. 

Os testes mostraram que, com a adição de novos critérios foi possível diminuir a Taxa 

de Erro de Saída na categoria Closed, mostrando a importância do modelo ser utilizado 

repetidamente, de forma circular. Utilizando essa métrica, a categoria Closed foi a com maiores 

taxas de erro, isso aconteceu pois o algoritmo não conseguiu identificar um padrão explícito 

nos dados para classificar que determinada empresa iria fechar. A “Complementaridade do 

Time”, considerado o segundo critério de maior importância pelos respondentes do formulário 

e validada no Teste 5, mostrou ser o critério mais relevante na predição ao determinar se uma 

empresa irá fechar. 

Assim como nas pesquisas, os respondentes do formulário colocaram o critério 

“Experiência no setor” como o mais importante dentro do bloco Equipe de Gerenciamento. O 

que vai de encontro com os resultados do Teste 3, ao utilizar dados que atendam ao critério de 

“Experiência no setor” o teste obteve o melhor resultado se comparado com os demais. 
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O Teste 6, o qual utilizou todas as variáveis dos testes anteriores teve um resultado 

similar ao Teste 3, podemos ver que para a categoria Operating, utilizar todos os dados gerou 

ruídos e seu resultado foi prejudicado, porém na categoria IPO conseguiu se destacar com o 

melhor resultado entre os testes. As demais categorias tiveram resultado igual ao Teste 3. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação teve o objetivo de entender e aprimorar o processo de análise de 

investimentos em Startups via fundos de capital de risco por meio de algoritmos de aprendizado 

de máquina. Para tal, foram identificados os critérios utilizados no processo de tomada de 

decisão, assim como, seus pesos. Além disso, também foi estruturado um conjunto de dados 

com os critérios mapeados e a acurácia de algoritmos de aprendizado de máquinas na predição 

de investimentos baseados no conjunto de dados criado. 

O objetivo geral foi alcançado através do atingimento dos objetivos específicos.  

Para mapear os critérios de decisão do processo de tomada de decisão em capital de 

risco foi realizada uma revisão da literatura (capítulo 2) que além de identificar diversos 

critérios no item 2.1.3, também tornou possível entender as características e todo o processo de 

investimento, assim como, mapear técnicas de suporte na tomada de decisão.  

Procurando atender ao objetivo de analisar o peso de cada critério, foi realizado uma 

pesquisa através de formulário com 37 gestores de fundos de capital de risco e também quatro 

entrevistas de cerca de 30 minutos cada, apresentados no capítulo de análises (capítulo 4) no 

item 4.2.  

O objetivo de estruturação do dataset de empresas e informações de investimento foi 

alcançado com as adequações e normatizações do CrunchBase Snapshot 2013 descritos no 

capítulo 5 no item 5.1. 

A avaliação da acurácia de diferentes métodos de aprendizado de máquina no dataset 

criado foi demostrada também no capítulo 5, no item 5.2.2., onde foram testados 6 diferentes 

métodos, selecionados 2 com os melhores resultados para parametrização e novos testes, até a 

definição do método com melhor acurácia. 

Por fim, a construção do método de maior acurácia em um modelo de aprendizado de 

máquina para servir de suporte no processo de tomada de decisão foi construído no capítulo 5, 

onde todas suas etapas de construção até os testes no item 5.1 e sua verificação no item 5.2. 

Ao longo do trabalho foi possível entender o valor de um processo de decisão de 

investimento em capital de risco. O processo precisa ser justo e sem viés, visto que, os 

investimentos em capital de risco contribuem para o processo de inovação, que por sua vez, 

garante avanços tecnológicos e econômicos. 
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As dificuldades encontradas para a realização desse trabalho têm diversos 

motivadores. Primeiro pelo baixo número de pesquisas sobre o processo de tomada de decisão 

no capital de risco realizadas no Brasil. Seguido pela dificuldade de acesso aos gestores de 

fundos de capital de risco, quando o objetivo era puramente acadêmico. O acesso aos 

entrevistados só foi possível pois o autor dessa pesquisa trabalha envolvido com startups e 

setores de inovação de grandes corporações. Cerca de 90% dos entrevistados fazem parte de 

alguma rede de contato em comum com o autor. E por fim, a dificuldade de acesso à dados 

recentes. Amplamente comentado, os dados são o novo petróleo, dessa forma muitos dados 

recentes são comercializados. Porém por razões de custo e replicabilidade desse estudo, optou-

se pelo uso de uma base de dados de 2013, porém bem completa. 

A contribuição científica dessa dissertação se dá pelo mapeamento dos critérios de 

tomada de decisão e do processo de investimento identificados na literatura e através das 

entrevistas e também pela construção de um modelo de apoio no processo de tomada de decisão 

de investimento no capital de risco utilizando o aprendizado de máquina. 

Por fim, como sugestões para trabalhos futuros propõe-se incluir no modelo 

apresentado a análise de notícias com técnicas de extração do conhecimento através do 

processamento de linguagem natural. E, também, a influência de fundos de capital de risco que 

investiram em rodadas passadas ou serão co-investidores na rodada atual, uma vez que as 

conexões e relevância de cada fundo têm um grande peso para o sucesso da empresa investida. 
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Apêndice A – Questionário 

 

Meu nome é Henrique Blanck, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em 
Gestão e Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Atualmente, estou realizando pesquisas sobre a tomada de decisões de pré-investimento em 
capital de risco em empresas early-stage.  

 

Procedimentos 

A pesquisa será dividida em duas partes: um questionário com tempo médio de 15 minutos 
para respostas, neste questionário você será perguntado se deseja participar de uma breve 
entrevista, que consiste na segunda parte da pesquisa onde poderemos conversar um pouco 
mais sobre os assuntos aqui descritos. 

 

Confidencialidade 

Todas informações colhidas poderão ser utilizadas na elaboração da dissertação de mestrado, 
porém qualquer dado pessoal ou passível de identificação será tratado da maneira mais 
confidencial possível. 

 

1. Em qual dos formatos abaixo você usualmente trabalha: 
 

- Fundo de capital de risco institucional 

- Capital de risco corporativo 

- Fundo de private equity 

- Fundo mútuo 

- Eu sou um investidor anjo individual 

- Fundo de fundos 

 

2. Qual é sua relação com o fundo? 
 

- Sócio 

- Investidor 
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- Associado 

- Analista 

- Outro 

 

3. Você tem como alvo um estágio, setor ou geografia específico? Selecione tudo 
que se aplica. 
 
- Estágio 

- Geografia 

- Setor 

- Outros 

 

4. Em que estágio de empresa você está direcionado seu investimento? Selecione 
tudo que se aplica. 
 
- Todos os estágios 

- Seed 

- Early Stage  

- Mid Stage  

- Late Stage 

- Outros 

 

5. O seu ciclo de investimentos se parece com a sequência abaixo?  
 
- originação de negócios; 

- triagem de negócios; 

- avaliação de negócios; 

- due diligence / estruturação de negócios; 

- monitoramento e saída.  

 

6. Aproximadamente qual a porcentagem de similaridade? 
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- 100% 

- 75% 

- 50% 

- 25% 

- 0% 

 

7. Em qual das alternativas abaixo o fundo, considerando todos os colaboradores, 
investem mais tempo? Selecione duas opções. 
 
- originação de negócios; 

- triagem de negócios; 

- avaliação de negócios; 

- due diligence / estruturação de negócios; 

- monitoramento e saída.  

 

8. Quantos investimentos que você fechou nos últimos 12 meses foram geradas por 
cada uma das seguintes fontes? Estime caso não tenha certeza.  
 
- Cold email / formulário 

- Indicação via portfolio 

- Indicação de outros investidores 

- Rede de relacionamento 

- Gerados proativamente 

- Quantitativo via dados 

- Outros 

 

9. Quais são os fatores mais importantes na decisão de investir? Ordene-os por 
importância 
 
- TAM, SAM, SOM 

- Time de gestão 
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- Setor  

- Valuation  

- Fit com a tese de investimento  

- Modelo de negócio 

- Produto / Tecnologia 

- Outros 

 

10. Quais qualidades são mais importantes em uma equipe de gerenciamento? 1 para 
pouco e 5 para muito. 
 
- Experiência tecnológica 

- Experiência no setor 

- Experiência em gestão 

- Time complementar 

- Relacionamento com o setor 

- Outros 

 

11. Quais itens são mais importantes sobre o mercado e o produto? 1 para pouco e 5 
para muito. 
 
- Propriedade intelectual 

- TAM, SAM e SOM 

- Potencial da tecnologia 

- Proposta de valor 

- Protótipo funcional/ com clientes 

- Outros 

 

12. Quais itens são mais importantes no planejamento estratégico? 1 para pouco e 5 
para muito. 
 
- Plano de marketing 

- Plano financeiro 
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- Roadmap do produto 

- Modelo de negócios 

- Margem EBIT 

- Outros 

 

13. Quais fatores são mais importantes sobre as perspectivas de saída? 1 para pouco e 
5 para muito. 
 
- Múltiplo de retorno 

- Valuation 

- Mercado 

- Fit com tese de investimento 

- Outros 

 

14. Quais itens são mais comuns nos termos da negociação? 1 para pouco e 5 para 
muito. 
 
- Outros VCs envolvidos 

- Valuation 

- Preferência de liquidação 

- Outros 

 

15. Quais são os fatores mais importantes ao decidir qual valuation de uma empresa? 
Ordene-os por importância 
 
- Pressão competitiva de outros VCs 

- Saída prevista da empresa 

- Avaliação de investimentos comparáveis 

- Fração de participação desejada 

- Outros 
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16. Quais métricas financeiras você usa para analisar investimentos? Selecione tudo 

que se aplica. 

 

- Nenhum 

- Múltiplo de vendas / ganhos 

- Cash-on-Cash 

- Internal Rate of Return 

- Net Present Value 

- Outros 

 

17. Você prevê os dados financeiros das empresas do seu portfólio, como receitas ou 
fluxos de caixa? 
 
- Sim 

- Não 

- Outro 

 

18. Se sim, em quantos anos você costuma prever as finanças da empresa do 
portfólio? 
 
- 1-2 anos 

- 3-4 anos 

- 5-6 anos 

- 7+ anos 

 

19. Com que frequência você usa os seguintes recursos contratuais nos investimentos 
que faz? (%) 
 

- Direto de pro-rata 

- Participação 

- Direto de resgate 

- Dividendos 
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- Preferência de liquidação >2x 

 

20. Em uma semana normal, quantas horas você gasta em cada uma das seguintes 
tarefas? 
 

- Assistência às empresas do portfólio atual 

- Reunião com investidores do fundo 

- Localizando e avaliando negócios em potencial 

- Gestão do fundo 

- Networking 

- Outros 

 

21. Nos primeiros seis meses após o investimento, com que frequência você interage 
com o gerenciamento de uma empresa em seu portfólio?  
 
- Todos os dias 

- Diversas vezes por semana 

- Semanalmente 

- 2-3 vezes por mês 

- Mensalmente 

- Bimestralmente 

 

22. Nessas interações, qual das atividades abaixo você realiza? Organize por 
frequência. 
 
- Membros para conselho 

- Contratações 

- Conexões com clientes 

- Conexões com investidores 

- Mentoria estratégica 

- Mentoria operacional 

- Outros 
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23. Você estaria aberto a ser contatado para uma entrevista de aproximadamente 20 
minutos? 
 
- Sim 

- Não 

 

24. Qual seu nome? 

 

25. Qual seria a melhor forma de contato? 
 
- Celular 

- E-mail 

- Outro  
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Apêndice B – Revisão da literatura 

 

1. Análise da relação entre as palavras-chaves dos artigos selecionados e seu país de 

publicação. 

Figura 33 - Relação entre palavras-chaves e país de publicação 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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2. Nuvem de palavras da extração das palavras mais frequentes nos abstracts do artigos 

selecionados. 

Figura 34 - Nuvem de palavras de abstracts 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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3. Rede de coautoria dos artigos selecionados. 

Figura 35 - Rede de coautoria 

 
Fonte: Autor, 2020. 
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ANEXO A – 27 critérios de MacMillan et al. (1984) 

 

The entrepreneur’s personality 

1. Capable of sustained intense effort. 

2. Able to evaluate and react to risk well. 

3. Articulate in discussing venture. 

4. Attends to detail. 

5. Has a personality compatible with mine. 

 

The entrepreneur’s experience 

6. Thoroughly familiar with the market targeted by venture. 

7. Demonstrated leadership ability in past. 

8. Has a track record relevant to venture. 

9. The entrepreneur was referred to me by a trustworthy source. 

10. 1 am already familiar with the entrepreneur’s reputation. 

 

Characteristics of the product or service 

11. The product is proprietary or can otherwise be protected. 

12. The product enjoys demonstrated market acceptance. 

13. The product has been developed to the point of a functioning prototype. 

14. The product may be described as “high tech.” 

 

Characteristics of the market 

15. The target market enjoys a significant growth rate. 

16. The venture will stimulate an existing market. 

17. The venture is an industry with which I am familiar. 

18. There is little threat of competition during the first three years. 

19. The venture will create a new market. 

 

Financial considerations 

20. 1 require a return equal to at least IO times my investment within 5-10 years. 
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21. 1 require an investment that can be easily made liquid (e.g., taken public or acquired). 

22. I require a return equal to at least 10 times my investment within at least 5 years 

23. I will not be expected to make subsequent investments. 

24. I will not participate in latter rounds of investment (requires my participation in the initial 

round of investment). 

 

The venture team 

25. The venture is initiated by one person with the relevant experience to his idea. 

26. The venture is initiated by more than one individual, each having similar relevant 

experience. 

27. The venture is initiated by more than one individual, the individuals constituting a 

functionally balanced management team. 
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