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RESUMO 

Este estudo trata da relação entre as características acadêmicas e profissionais de fundadores 

CEO de startups brasileiras, com o sucesso de investimento de veículos de investimento que 

atuam no Brasil. Buscou-se investigar em que medida as características dos fundadores CEO 

de startups investidas por fundos de private equity e venture capital (PEVC) no Brasil se 

relacionam ao sucesso dos veículos de investimento. O modelo econométrico que se mostrou 

apropriado para diagnosticar essa ocorrência foi o modelo probit. As regressões foram 

estimadas com erros robustos à heterocedasticidade, pelo método de correção de White (1980). 

O objetivo foi investigar a importância da experiência dos empreendedores para o sucesso dos 

veículos de investimento analisados, medido como o número de saídas realizadas na forma de 

uma Initial Public Offering (IPO), venda-estratégica ou venda para outro investidor. Os dados 

foram coletados das plataformas Crunchbase, LinkedIn e CB Insights. Apenas as startups que 

participaram de rodada de Série A foram incluídas na amostra, e apenas os investidores que 

aportaram capital numa rodada de Série A entre janeiro de 2010 e novembro de 2021, foram 

considerados. Foram incluídos na análise somente os desinvestimentos que ocorreram entre 

janeiro de 2010 e dezembro de 2021. Utilizando-se de uma análise baseada no trabalho de 

Siqueira et al (2011), Malmendier (2005) e Zarutskie (2010), o estudo conclui que para a base 

de dados elaborada, e empresas analisadas, não foi encontrada significância estatística nas 

estimações feitas.  

Palavras-chave:  venture capital; empreendedores; saídas; desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research addresses the relationship between the academic and professional characteristics 

of CEO founders of Brazilian startups, with the investment success of investment vehicles 

operating in Brazil. We sought to investigate to what extent the characteristics of CEO founders 

of startups invested by PEVC funds in Brazil relate to the success of investment vehicles. The 

econometric model that proved to be appropriate to diagnose this occurrence was the probit 

model. The regressions were estimated with robust errors for heteroscedasticity, by Whites’ 

(1980) correction method. The main goal was to investigate the importance of the entrepreneurs' 

experience for the success of the investment vehicles analyzed, measured as the number of exits 

carried out in the form of an IPO, strategic sale or sale to another investor. The data was 

collected from Crunchbase, LinkedIn and CB Insights platforms. Only startups that participated 

in a Series A round were included in the sample, and only investors that contributed capital in 

a Series A round between January 2010 and November 2021 were considered in the research. 

Only the divestments that occurred between January 2010 and December 2021 were included 

in the analysis. Using an analysis based on Siqueira et al (2011), Malmendier (2005) and 

Zarutskie (2010) papers, the study concludes that for the database prepared, and for the analyzed 

companies, no statistical significance was found in the estimates made. 

Keywords: venture capital; entrepreneur; exits; performance.
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado de private equity e venture capital (PEVC) brasileiro tem se desenvolvido 

intensivamente nos últimos 10 anos, sendo marcado pelo aumento do volume total de 

investimentos recebidos por startups, e da quantidade e tamanho de acordos realizados, de 

acordo com o Inside Venture Capital Report1(2021).  

Nesse contexto, a indústria de venture capital no Brasil teve início nos anos 1980, em 

Porto Alegre2, com a atuação da Companhia de Participações, pioneira no mercado de PEVC, 

e que iniciou suas atividades investindo em empresas em estágio inicial (early stage), até 

meados de 20053. 

Com o passar dos anos, a quantidade de veículos de investimento focados nesta 

modalidade de investimento aumentou consideravelmente, e o que se vê atualmente é uma 

indústria cada mais madura, que vem contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema 

empreendedor nacional por meio da realização de mais investimentos tanto em startups de 

estágio inicial, quanto em empresas mais maduras. 

De acordo com relatório produzido pela Associação Brasileira de Private Equity e 

Venture Capital (Abvcap4), antes de 1994 a indústria de PEVC ainda era incipiente, 

apresentando poucos investidores. Foi entre 1995 e 2019 que 97,8% dos investimentos da 

indústria de PEVC, na América Latina, foram realizados. Por ser uma indústria recente, quando 

comparada à norte-americana, ainda há muito espaço para que sejam realizadas análises acerca 

dela, visto que a cada ano que passa, o crescimento do mercado tem permitido a geração de 

novas informações, o que favorece os estudos que permeiam este mercado. 

Grande parte das pesquisas deste campo de estudo direciona esforços para o 

entendimento dos principais critérios de investimento utilizados pelos investidores na tomada 

de decisão. Por outro lado, Sorensen (2007), Siqueira et al (2011) e Zarutskie (2010), destacam 

ao abordar os determinantes do sucesso dos investimentos, embora eles não tenham como 

ponto central de suas pesquisas as características dos fundadores das empresas investidas.  

Nesse contexto, a principal justificativa desta análise é entender melhor um tema da 

área de Finanças e Investimentos, áreas de interesse do autor, aplicados ao estudo do mercado 

 
1 Relatório do Distrito. Disponível em: < https://distrito.me/dataminer/reports/> 
2 Informação obtida no site do Distrito. Disponível em: <https://distrito.me/venture-capital-no-brasil/> 

Acesso em 7 de dez. de 2021. 
3 Informação obtida no site da Companhia de Participações. Disponível em: 

<http://www.crp.com.br/en/> Acesso em 7 de dez. de 2021 
4 em conjunto com o Insper e a Spectra Investments. Informação obtida no site do Insper. Disponível 

em: < https://www.insper.edu.br/noticias/private-equity-e-venture-capital-estudo-transacoes/ >  
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de private equity e venture capital brasileiro. O entendimento das características dos times de 

gestão das startups que recebem aportes de capital de veículos de investimento é importante 

não apenas para os investidores que desejam aplicar capital nessa modalidade de investimento, 

mas principalmente para fundadores de empresas com alto potencial de crescimento e 

capacidade de promoção do desenvolvimento econômico do país, como bem nos assegura 

Bezerra (1999). 

 Dessa forma, para diagnosticar se há correlação entre as características dos 

empreendedores analisados com o sucesso dos investimentos, será utilizada a Econometria. 

Foram incluídas na amostra apenas as startups que participaram de rodada de Série A e apenas 

os investidores que aportaram capital numa rodada de Série A entre janeiro de 2010 e novembro 

de 2021 foram considerados. Além disso, foram incluídos na análise somente os 

desinvestimentos que ocorreram entre janeiro de 2010 e dezembro de 2021.  

Na seção 2 serão apresentados, num primeiro momento, revisões de estudos que 

mapearam as características dos empreendedores, porém sob o viés dos critérios de 

investimento. Num segundo momento, serão apresentadas análises que procuraram identificar 

determinantes do sucesso do investimento. A seção 3 apresenta as etapas da obtenção de dados 

e seleção da amostra, bem como apresenta as variáveis do modelo e o modelo utilizado na 

pesquisa. A seção 4 procura analisar os resultados obtidos após a estimação das regressões e, 

por fim, as considerações finais estão incluídas na seção 5. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Critérios de Avaliação 

Muitos autores já pesquisaram a respeito da importância dos empreendedores no 

processo de decisão de investimento em novos negócios. Porém, grande parte dos estudos se 

limitam aos critérios adotados pelos gestores na tomada de decisão. Segundo Hall e Hofer 

(1993, p. 26) grande parte dos estudos acerca do processo decisório de investimentos em PEVC 

focaram nos critérios de avaliação adotados pelos gestores desse mercado. 

Um melhor entendimento dos critérios de decisão de investimentos utilizados por 

gestores de PEVC poderia levar a uma melhor compreensão das razões que permitem que esses 

gestores obtenham sucesso em suas decisões de investimento (Hall e Hofer, 1993). Nesse 

contexto, dos critérios de avaliação identificados, características como personalidade, 

experiência e habilidades, relacionadas às equipes de gestão e empreendedores das potenciais 
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empresas a receberem investimentos, acabam ganhando destaque (Wells, 1974; Poindexter, 

1976; Tyebjee e Bruno, 1984; Macmillan et al., 1985). 

Macmillan et al (1985), buscaram determinar os critérios mais importantes utilizados 

por gestores de venture capital ao decidir investir em novos negócios. Sua pesquisa foi 

realizada com dados obtidos de um questionário enviado a todos os membros atuantes do 

“National Venture Capital Association” e todos os membros listados na “Venture’s Magazines 

1983 Directory of Venture Capitalists”.  O questionário continha 24 critérios que deveriam ser 

classificados por nível de importância numa escala de 0 a 4, onde o avanço na escala representa 

um aumento no grau de importância do critério. Os autores concluem que desses critérios 

selecionados, os 5 principais, tinham a ver com a experiência ou personalidade/perfil dos 

empreendedores. De acordo com o estudo, o principal critério utilizado para a alocação de 

capital é a confiança que os gestores de PEVC têm na capacidade de gerência da empresa em 

assegurar seu crescimento (Bezerra 1999, p. 62). 

Tyebjee e Bruno (1984) descrevem as atividades das organizações de venture capital 

(investidores) como um processo ordenado que envolve cinco etapas sequenciais. Além disso, 

realizam uma comparação entre os critérios de análise utilizados no processo de avaliação de 

oportunidades de investimento, em contraste com outros autores deste campo de conhecimento, 

como Wells (1974) e Poindexter (1976).  

Fried e Hisrich (1994), utilizam da metodologia de estudo de caso para desenvolver um 

modelo do processo de tomada de decisão de investimento em venture capital, analisando 

também o processo sequencial da tomada de decisão. A respeito dos critérios utilizados, os 

autores procuram delimitar critérios gerais que englobam 3 construções básicas identificadas 

por  Hisrich e Jankowicz (1990): conceito, gestão e rentabilidade. Assim, eles avaliam que o 

quesito gestão é uma consideração importante, já que os gestores de investimentos gostam de 

observar nos empreendedores certos atributos e características como integridade, boa 

performance em experiências profissionais anteriores, e seu histórico não precisa ser da 

empresa atual.  

Além disso, qualquer tipo de associação com perda de empreendimentos no passado 

não desqualifica os empreendedores caso eles consigam mostrar que, pessoalmente, tiveram 

um bom desempenho em algum empreendimento anterior. (Fried e Hisrich 1994, p. 30-31). 

Nesse sentido, os empreendedores também devem ter a capacidade de identificar e lidar com o 

risco, flexibilidade, entendimento no negócio em que atua, devem demonstrar liderança e 

apresentar alguma experiência de gestão. 
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Em síntese, como bem nos assegura Bocatto (2001, p.73), os resultados destas análises 

feitas nos Estados Unidos demonstram que há uma convergência de fatores ao se estudar os 

critérios que influenciam na tomada de decisão (embora não haja uma atribuição de pesos). 

Wells (1974) utilizou uma amostra de oito empresas de venture capital, as quais ele 

entrevistou pessoalmente, localizadas em Pitsburgo, cidade da Pensilvânia, Estados Unidos. 

Seu estudo mostra que o critério que os venture capitalists consideram mais importantes na sua 

avaliação de potenciais investimentos estão relacionados à equipe de gestão do negócio.  

Poindexter (1976) investiga os critérios de investimento utilizados por gestores de 

venture capital. Sua pesquisa baseia-se numa amostra de 97 empresas de venture capital dos 

Estados Unidos. O resultado de sua análise também conclui que as características relacionadas 

aos empreendedores são um dos principais critérios de decisão na avaliação das organizações 

de venture capital. 

Tyebjee e Bruno (1984) modificaram e elaboraram o modelo proposto por Wells (1974) 

a respeito do processo decisório de organizações de venture capital. Embora o modelo em 

questão defina as etapas do processo, o estudo subjacente de Tyebjee e Bruno concentra-se nos 

critérios de investimento e não examina as atividades específicas que os investidores realizam. 

(Fried e Hisrich 1994, p. 29).  

Tyebjee e Bruno (1984) concluem que os gestores de venture capital avaliam as 

oportunidades de investimento em cinco características básicas, sendo a primeira delas a 

atratividade de mercado, a segunda característica reflete à diferenciação do produto, a terceira 

reflete à capacidade gerencial dos fundadores das empresas, que de acordo com os autores é 

resultado de habilidades obtidas na gestão de várias áreas funcionais de negócios e estaria 

associada à referências favoráveis dadas aos empreendedores.  

O quarto fator representa até que ponto o empreendimento é resistente às pressões 

incontroláveis do ecossistema o qual está inserido (tais pressões estariam relacionadas à 

sensibilidade que o negócio apresenta frente às condições econômicas, bem como às baixas 

barreiras de entrada a seus competidores.  O último fator representa o potencial que o 

investimento tem em ser amortizado no momento apropriado (Tyebjee e Bruno 1984, p. 1059). 

Neste estudo, os autores utilizaram uma amostra de 46 gestores de venture capital e 

encontraram que 89% dos gestores que responderam sua pesquisa (por telefone ou através de 

perguntas abertas) citaram a importância em analisar as habilidades e histórico dos 

empreendedores. 
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2.2 Sucesso do Investimento 

Apesar de já ser conhecido que as características e experiências dos empreendedores 

são os principais critérios utilizados pelos gestores de PEVC no processo de tomada de decisão 

de investimentos, pouco se sabe acerca da influência da experiência dos empreendedores no 

sucesso dos investimentos, principalmente quando se olha para o mercado de venture capital 

brasileiro. Segundo Siqueira et al (2011), a literatura a respeito dos determinantes de sucesso 

em PEVC é breve e exploratória. 

Siqueira et al (2011) analisam os determinantes de sucesso em PEVC, realizando um 

estudo que se baseia no desempenho de 60 veículos de investimento no Brasil (administrados 

por 54 organizações gestoras distintas), utilizando uma única base de dados. O trabalho utiliza 

como indicadores de sucesso o número de saídas realizadas por meio de IPO, venda estratégica 

(trade sale) ou venda para outro investidor (secondary sale), tendo como variáveis endógenas 

o “número de sucessos por veículo de investimento” e a “proporção de sucessos com relação 

ao número de saídas realizadas pelo veículo de investimento” (Siqueira et al 2011).  

Sua principal conclusão é que o número de sucessos cresce com o número de 

investimentos, à uma taxa declinante. E que, de maneira análoga, tal conclusão “pode indicar 

que um grande número de investimentos permite uma maior diversificação de risco, fazendo 

com que gestores procurem investimentos mais arriscados, mas que tenham um upside maior 

em caso de sucesso.” (Siqueira et al. 2011, p. 206). 

Sorensen (2007) examina os determinantes de sucesso em PEVC utilizando uma 

amostra de 75 investidores e 1666 investimentos realizados em 1666 empresas norte-

americanas entre 1975 e 1995. Sua análise se baseia em regressões probit sobre o sucesso de 

investimentos individuais, sendo o sucesso medido pela variável IPO no caso de saídas 

realizadas por abertura de capital, e o fracasso, medido pela não realização de IPO. 

O autor conclui que companhias que recebem investimento de organizações de venture 

capital mais experientes são mais propensas a abrirem capital e, afirma que tal efeito de adição 

de valor por parte destas organizações mais experientes, quando comparadas à investidores 

inexperientes, se dá através de fatores como um melhor monitoramento e gestão das 

companhias investidas, acesso à maiores redes de conexões e contatos, e de sua capacidade em 

transmitir para o mercado qualidades não observadas a respeito das startups de seu portfólio, o 

que tenderia a um aumento no valor de mercado das empresas investidas (Sorensen, 2007). É 

importante pontuar que no estudo em questão, a qualidade da equipe de gestão ou do produto 
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das companhias investidas entram como variáveis que não são observadas nos dados 

analisados, mas que fazem parte do fluxo de oportunidades de investimentos. 

 Zarutskie (2010) realiza um estudo voltado para as características dos gestores de 

PEVC, examinando se elas influenciam no sucesso dos veículos de investimento. Em sua 

análise os sucessos são medidos pela fração de saídas realizadas via IPO ou venda estratégica. 

A performance dos fundos de venture capital também foi medida pela capacidade que o time 

da organização investidora tem em captar dinheiro para realizar novas injeções de capital. A 

autora examina o impacto de qualificação baseada em tarefas, qualificação na indústria e 

qualificação mais generalista na performance de 318 primeiros fundos de investimento criados 

entre 1980 e 1998 nos EUA (Zarutskie 2010, p.160). Sua conclusão principal é que o 

desempenho dos fundos apresenta correlação com as qualificações dos gestores. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Dados 

Os dados das características e qualificação dos empreendedores foram retirados do 

LinkedIn, a rede social que conecta profissionais e empresas de diferentes áreas. Foram 

mapeadas apenas startups que participaram de uma rodada Série A, entre 2011 e 2021. As 

informações sobre as rodadas e veículos de investimento foram colhidas da base de dados do 

Crunchbase e CB Insights. Além disso, fazem parte da amostra apenas as organizações gestoras 

que investem em startups que atuam no Brasil. 

Algumas fontes de dados foram utilizadas na análise. O Crunchbase foi usado para 

identificar as gestoras de PEVC que investem em startups brasileiras, bem como as startups 

que receberam investimento através de rodadas Série A, ocorridas entre janeiro de 2010 e 

novembro de 2021. O perfil das gestoras na plataforma disponibiliza informações como o 

tamanho dos fundos de investimento, as startups investidas, informações gerais a respeito das 

gestoras e os desinvestimentos realizados por elas.  

Um ponto positivo da ferramenta é que ela geralmente disponibiliza o endereço do site 

das gestoras e de suas investidas, além do nome, contato e endereço do perfil dos fundadores 

no LinkedIn, centralizando também notícias e citações das startups na mídia. Por outro lado, 

uma limitação da plataforma é que ela é comumente alimentada pelos próprios investidores, o 

que na maioria das vezes faz com que as informações cadastradas ali não estejam completas, 

já que os investidores tendem a cadastrar apenas os seus sucessos, em contraste aos seus 

“fracassos”. 
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Por esse motivo, uma segunda plataforma analítica foi utilizada no mapeamento das 

informações relacionadas às rodadas de investimento. O CB Insights permitiu complementar a 

investigação ao disponibilizar dados de investimentos e desinvestimentos que não estavam 

cadastrados no Crunchbase. Além disso, os sites das startups investidas também foram 

consultados.  

Buscando localizar os desinvestimentos, foi examinado quais startups ainda 

permaneciam no portfólio. Posteriormente, a comparação das informações colhidas de ambas 

as bases de dados permitiu a identificação dos “write-offs” (após o levantamento de 

informações em outras páginas da internet5), visto que as divergências de informação 

encontradas sinalizavam um possível insucesso.  

Uma terceira plataforma que auxiliou na pesquisa foi o LinkedIn. A rede social permitiu 

tanto o mapeamento das startups e veículos de investimento, quanto o acesso à base de dados 

que contém o histórico profissional e acadêmico dos CEOs e/ou fundadores das startups 

identificadas no Crunchbase. 

3.2 Seleção da Amostra  

A amostra foi restringida às seguintes etapas: Primeiramente, foi feito um levantamento 

inicial das gestoras de PEVC. O Crunchbase contém informações de 85 perfis que estão 

classificados na plataforma como investidores de venture capital e/ou de private equity com 

investimentos localizados no Brasil. Desse total, foram incluídos no estudo mais dois 

investidores estrangeiros com escritório no Brasil (Valor Capital Group e SoftBank), 

classificados como duas das gestoras mais ativas no primeiro semestre de 2021 em número de 

investimentos realizados, de acordo com o Inside Venture Capital Report (2021). Ambas as 

gestoras foram incluídas na análise, pois costumam investir em rodadas de Série A. Além disso, 

foram excluídas6 da amostra oito gestoras que não participaram de rodada Série A, a partir de 

 
5 Diversos sites e documentos foram consultados, entre eles: Brazil Journal, Distrito, LAVCA.org, 

Neofeed, Pipeline Valor, Startupi, Startups, TechCrunch, Valor Econômico e Valor Investe, que 

auxiliaram no mapeamento das datas e tipos de investimento (aportes, desinvestimento, aquisição ou 

fusão). 
 
6 (ou porque não têm como tese de investimento investir nesse estágio ou porque não realizaram 

investimentos nesse período. Para excluí-las foram mapeados todos os deals (cadastrados) das startups 

que compõem o portfólio de cada um dos 87 veículos. Após o mapeamento, foram excluídos todos os 

deals que ocorreram antes de 2010 e também todas as rodadas não Série A (tendo a gestora 

participado ou não). 
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2010, um veículo que já estava sendo contabilizado pelo nome da sua gestora e um investidor 

que não é gestor (BNDES), resultando numa amostra inicial de 77 gestoras.  

Segundo, foram filtradas as startups que participaram de uma rodada de Série A entre 

janeiro de 2010 e novembro de 2021 e que receberam investimentos de pelo menos uma das 

77 gestoras, sendo obtido um total de 262 startups na amostra inicial. A terceira etapa da seleção 

consistiu na pesquisa ativa em sites de busca para avaliar os desinvestimentos das startups da 

amostra inicial, e excluir da análise as gestoras que não haviam realizado nenhuma saída entre 

janeiro de 2010 e dezembro de 2021. Desses 77 restantes, 50 veículos não realizaram saída, 

sobrando apenas 27 gestoras7. Assim, o número de startups da amostra diminuiu de 262 para 

80 empresas. 

Dessa forma, a partir da seleção parcial dos investidores mapeados e de suas investidas, 

o passo seguinte consistiu na identificação dos fundadores e CEO’s (Chief Executive Officers) 

de cada uma das startups. Aqui, o desafio principal foi encontrar o CEO fundador, visto que 

algumas empresas acabam alterando o executivo que ocupa este cargo ao longo do tempo. 

Estou interessado no CEO fundador, já que quando comparado a um CEO não fundador, ele 

pode vir a performar melhor. Como bem nos assegura (Jayaraman et. all 2000, p. 1216), “uma 

vez que suas fortunas pessoais estão frequentemente vinculadas às de suas empresas, os CEOs 

fundadores podem ser especialmente propensos a trabalhar diligentemente e/ou investir no 

desenvolvimento de suas habilidades gerenciais. O efeito dessa situação pode ser o 

desempenho superior da empresa.”  

Nesse sentido, para que o mapeamento fosse feito, os CEO’s fundadores foram 

identificados através do perfil cadastral da respectiva startup no Crunchbase (onde obtive o link 

de acesso ao perfil dos fundadores no LinkedIn).  Nos casos em que não é encontrado o link de 

acesso à rede social, o mapeamento foi feito através de pesquisa ativa do nome da empresa ou 

dos fundadores no LinkedIn, ou através de pesquisa em notícias que citavam o nome do CEO 

fundador da companhia. Para a maioria das startups, o mapeamento foi realizado através da 

identificação da descrição dos cargos (“job description”) como “Fundador & CEO” ou 

“Founder & CEO”.  

Para cada um dos empreendedores mapeados, foram colhidas informações das 

características acadêmicas e profissionais. Sobre o histórico acadêmico, o mapeamento foi 

realizado a partir de dados que especificam o grau acadêmico e área de formação do 

 
7 Houve um caso em que uma gestora investiu numa startup em veículos diferentes. Nesse caso, ao 

invés de considerar 2 investidores diferentes para o round, considerou-se apenas 1 investidor. 
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empreendedor. No que diz respeito ao histórico profissional, foram coletados dados como: se 

o empreendedor fundou sua primeira empresa ou não, se já trabalhou em startup anteriormente 

(não sendo fundador), se já atuou numa empresa do mercado financeiro (podendo não ter 

atuado necessariamente em áreas que demandam conhecimento de finanças e investimentos) 

ou de consultoria. Todas as informações relacionadas às características acadêmicas e 

profissionais foram coletadas à mão. 

No decorrer da apuração, houve um caso em que não foi possível identificar o CEO 

fundador da startup. Aqui, optou-se por escolher o CEO não fundador. Em outra startup da 

amostra, havia 2 fundadores mapeados, porém não foi possível identificar quem era o CEO. 

Aqui, foi inferido o CEO fundador. Numa terceira situação, foi possível identificar o CEO 

fundador, porém ele não tinha perfil no LinkedIn, o que dificultou o processo de análise. Nesse 

caso, o site da empresa foi usado como base para colher as informações do empreendedor. Por 

fim, houve um último caso em que o CEO fundador não foi identificado, logo, foram colhidas 

as características de outro fundador (COO).  

Em síntese, a seleção parcial da amostra era composta por 27 gestoras e 80 startups. 

Após todo o processo de mapeamento das rodadas, pesquisa ativa em sites de notícias, 

classificação do tipo de saída, extração das características dos empreendedores a partir das 

plataformas citadas, e seleção do líder8 da rodada para os desinvestimentos em startups que 

haviam realizado uma Série A com mais de uma gestora da amostra, a amostra final contém 73 

startups investidas por 20 gestoras únicas. 

3.3 Variáveis 

O modelo econométrico adotado no estudo tem como base os apresentados por 

Malmendier (2005), Zarutskie (2010) e Siqueira et al (2011). Os empreendedores foram 

classificados em quatro grupos, baseado em seu histórico acadêmico: empreendedor com 

formação na área de finanças (graduação ou pós-graduação nas áreas de economia, finanças, 

ciências contábeis, administração e negócios), que possui MBA (antes de fundar a empresa), 

empreendedores com formação técnica (engenharia ou no campo das ciências exatas), e 

empreendedores com as demais formações (direito, arquitetura, campo das ciências biológicas 

etc.). Os fundadores CEO também foram classificados em três grupos baseados em sua 

 
8 Caso não tenha sido possível mapear a gestora líder da rodada Série A da startup que recebeu 

investimento de mais de uma gestora da amostra, foi deixada na amostra apenas a gestora mais 

prestigiada. Além disso, caso não tenha ficado claro qual gestora era a mais prestigiada, foi 

selecionada a gestora mais ativa recentemente. 
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experiência profissional: empreendedores que já empreenderam previamente (“empreendedor 

serial”), empreendedores que atuaram em outras startups, mas não fundaram a empresa, e 

empreendedores que atuaram previamente em alguma empresa do mercado financeiro ou de 

consultoria.  

A Tabela 1 sintetiza a definição das características relacionadas ao histórico acadêmico 

e profissional dos empreendedores, bem como a variável explicativa que se refere à gestora 

que realizou o desinvestimento. A primeira coluna apresenta o nome utilizado para caracterizar 

a variável e a segunda coluna apresenta a descrição de cada uma das variáveis explicativas 

adotadas. 

 

Tabela 1 – Definição das variáveis 

Nome da variável Descrição da variável 

sucesso 

 

Número de saídas realizadas por meio de IPO, venda estratégica ou 

venda para outro investidor. 

gradnegocio 

 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor é 

graduado na área de negócios. 

gradtecnico 

 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor é 

graduado na área de ciências exatas, excluindo negócios. 

graddemais 

 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor é 

graduado em demais áreas, excluindo negócios e técnicas. 

mba 

 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor tenha 

iniciado MBA antes de fundar o empreendimento. 

empreendserial 

 

Variável binária que assume valor um se o empreendedor já fundou 

outra empresa anteriormente. 

paststartup 

 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor já 

atuou numa startup anteriormente, sem ter sido fundador. 

pastmfconsul 

 

Variável binária que assume valor se o empreendedor já atuou 

anteriormente no mercado financeiro ou numa empresa de consultoria. 

gestora Variável que caracteriza o investidor que realizou o investimento. 

 

De acordo com Cumming e Macintosh (2003, p. 513-514), os tipos de saída 

empregados por gestoras de venture capital são: i. IPO (“Initial Public Offering”) que consiste  

na venda de participação para o mercado público, ou seja, a empresa se torna uma firma de 

capital aberto; ii. venda para um terceiro (“trade sale”), que geralmente pressupõe a aquisição 

da empresa por um comprador estratégico, ou a fusão de uma empresa com outra, iii. venda 
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para outro investidor (“secondary sale”), que consiste na venda de participação para um 

terceiro. Nesse caso, apenas o investidor de PEVC vende sua participação; iv. buyback, que 

consiste na recompra das ações por parte dos empreendedores ou da empresa; v. write-off, que 

geralmente pressupõe o fracasso da empresa investida e do investimento, embora a gestora 

possa continuar mantendo sua participação numa empresa pouco lucrativa. 

Nesse contexto, a amostra apresenta 73 desinvestimentos, sendo 53 na forma de IPO, 

venda para outra empresa ou venda para outro investidor, e 20 na forma de buyback9 ou write-

off. A venda estratégica representou 86,7% dos sucessos. Venda para outro investidor 

(“secondary sale”) e IPO, representaram 7,55% e 5,66%, respectivamente. A amostra é 

composta por 73 startups e, portanto, foram analisadas as características de 73 empreendedores 

os quais receberam investimento de 20 gestoras de PEVC. Pesquisas mostram que o mercado 

de venture capital no Brasil é bem recente. De acordo com mapeamento feito pela Distrito10, 

onze investidores aportaram capital em startups no Brasil em 2007. Para efeito de comparação, 

de janeiro de 2012 a setembro do mesmo ano, o número de investidores saltou para 544.  

Quando observamos o número de rodadas de Série A únicas realizadas pelas 20 gestoras 

presentes na amostra final, encontramos que elas participaram de 249 rodadas de Série A, entre 

janeiro de 2010 e novembro de 2021. A média de investimentos por gestora é de 12,4 empresas, 

a mediana é igual a 5,0 e o desvio padrão igual a 15,2. Vale ressaltar que grande parte das 

gestoras que atuam no Brasil são jovens, o que faz com que elas tenham poucos 

desinvestimentos. Esse fator é observado quando concluímos que desses 249 investimentos, 61 

foram sucessos e 23 foram fracassos. Ou seja, de acordo com o mapeamento realizado, 33,7% 

dos investimentos feitos no período, tiveram uma saída. Também foi encontrado que a cada 10 

investimentos em rodada de Série A, feito pelas gestoras da amostra, 2 são sucesso. 

Além disso, o número de desinvestimentos por gestora varia de 1 a 17, sendo que 6 das 

gestoras que mais realizaram desinvestimentos foram responsáveis por 67,12% dos 

desinvestimentos mapeados, representando um total de 49 saídas. Uma possível explicação 

para esses resultados é a concentração de gestoras que costumam investir em startups 

brasileiras em rodadas de Série A. As gestoras mais prestigiadas costumam apresentar um 

maior número de sucessos. O sumário estatístico das variáveis está presente na Tabela 2. O 

número máximo de sucessos que uma única gestora da amostra obteve foi 14. Duas gestoras 

 
9 apenas um desinvestimento da amostra ocorreu via buyback 
10 Disponível em: < https://distrito.me/dataminer/reports/> 
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da amostra não obtiveram sucesso em suas únicas saídas mapeadas. A média de sucessos da 

amostra é 2,65. A mediana é 1,50 e o desvio padrão 3,12. 

 

Tabela 2 – Sumário estatístico do número de sucessos por gestora 

Estatística descritiva para uma amostra de 20 gestoras de PEVC. A variável número de sucessos por gestora é 

definida pelo número de sucessos que cada gestora da amostra apresentou. 

Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

número de sucessos 

(por gestora) 
2,65 1,50 3,12 0 14 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações exportadas do Crunchbase 

 

A Tabela 3 apresenta o sumário estatístico das variáveis explicativas do modelo, com 

exceção da variável gestora, visto que ela não é uma variável binária. Na amostra, 41.1% dos 

fundadores CEO possuem graduação técnica (curso de engenharia ou demais cursos do campo 

das ciências exatas), 37% possuem graduação na área de negócios e 20.5% graduação nas 

demais áreas. Apenas um fundador CEO apresenta 2 graduações acadêmicas. 

A Tabela 4 mostra a correlação entre as variáveis que caracterizam os fundadores 

CEO da amostra. É possível observar que apenas a correlação entre as variáveis 

“gradnegocio” e “gradtecnico” pode ser considerada moderada, além de apresentar 

significância estatística. As demais correlações são baixas, sendo que poucas apresentam 

significância estatística. 
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Tabela 3 – Sumário estatístico das variáveis 

As variáveis explicativas são: Sucesso, definido como o número de saídas realizadas por meio de IPO, venda 

estratégica ou venda para outro investidor; gradnegocio: Variável binária que assume valor um quando o 

empreendedor é graduado na área de negócios; gradtecnico: Variável binária que assume valor um quando o 

empreendedor é graduado na área de ciências exatas, excluindo negócios; graddemais: Variável binária que 

assume valor um quando o empreendedor é graduado em demais áreas, excluindo negócios e técnicas; mba: 

Variável binária que assume valor um quando o empreendedor tenha iniciado MBA antes de fundar o 

empreendimento; empreendserial: Variável binária que assume valor um se o empreendedor já fundou outra 

empresa anteriormente; paststartup: Variável binária que assume valor um quando o empreendedor já atuou numa 

startup anteriormente, sem ter sido fundador; pastmfconsul: Variável binária que assume valor se o empreendedor 

já atuou anteriormente no mercado financeiro ou numa empresa de consultoria. 

Variável Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

sucesso 0,73 1 0,45 0 1 

gradnegocio 0,37 0 0,49 0 1 

gradtecnico 0,42 0 0,50 0 1 

graddemais 0,21 0 0,41 0 1 

mba 0,34 0 0,48 0 1 

empreendserial 0,49 0 0,50 0 1 

paststartup 0,12 0 0,33 0 1 

pastmfconsul 0,40 0 0,49 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações exportadas do Crunchbase 

 

Tabela 4 – Matriz de correlação das variáveis que caracterizam os empreendedores 

 

Estão em negrito os coeficientes (de correlação de Pearson) significativos iguais ou menores do que 5%  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações exportadas do Crunchbase  
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3.4 O modelo  

A análise se baseou numa regressão probit, sobre o sucesso do investimento, medido 

como o número de saídas realizadas na forma de IPO, venda-estratégica ou venda para outro 

investidor. A regressão probit se mostrou a mais adequada, visto que a variável sucesso assume 

os valores zero ou um. O modelo econométrico utilizado tem a seguinte forma: 

 

Sucessoi = β0 + β1Acadêmicoi + β2Profissionali + β3Investidoresi + εi 

 

onde: 

Sucessoi é o indicador de sucesso do investimento; 

Acadêmicoi é um vetor de características acadêmicas relacionadas aos empreendedores; 

Profissionali é um vetor de características profissionais relacionadas aos 

empreendedores; 

Investidoresi é um indicador que especifica qual investidor realizou o investimento. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Num primeiro momento, a regressão completa foi estimada, porém os resultados 

obtidos não apresentaram significância estatística. Num segundo momento, as regressões 

contendo as variáveis explanatórias do modelo, com exceção da variável “gestora”, foram 

estimadas com erros robustos à heterocedasticidade, pelo método de correção de White (1980). 

É possível visualizar os resultados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - A amostra consiste em 73 fundadores. Estão entre parênteses os desvios-padrão. 

 

Excl. 

gradnegocio 

Excl. 

gradtecnico 

Exclu. 

graddemais 

Regressão      1.1 1.2 1.3 

gradnegocio  

-0,48885 

(0,35870) 
 

-0,54246 

(0,44369) 
 

gradtecnico 

0,28015 

(0,35496) 
 

 

-0,13391 

(0,4508) 
 

graddemais 

0,15027 

(0,43990) 
 

-0,17484 

(0,43520) 
 

 

mba 

-0,30041 

(0,34472) 
 

-0,28689 

(0,34902) 
 

-0,29266 

(0,35133) 
 

empreendserial 

0,26565 

(0,31809) 
 

0,28194 

(0,31804) 
 

0,29438 

(0,31922) 
 

paststartup 

-0,30694 

(0,47006) 
 

-0,32559 

(0,46604) 
 

-0,29887 

(0,45657) 
 

pastmfconsul 

0,13222 

(0,33556) 
 

0,15813 

(0,33956) 
 

0,20348 

(0,33918) 
 

Constant 

0,42855 

(0,33512) 
 

0,78380* 

(0,37109) 
 

0,79840 

(0,43717) 
 

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 

 

A primeira regressão não inclui a variável “gradnegocio”, a segunda não inclui a 

variável “gradtecnico”, e a terceira não inclui a variável “graddemais”. Nesse sentido, as três 

características acadêmicas foram analisadas separadamente, pois a estimação da regressão 

completa indicou um possível impacto entre uma variável e outra. A regressão 1.1 mostra que 

os coeficientes de “graddemais” e “gradtecnico” apresentam valores positivos ao serem 

estimados sem a presença da variável “gradnegocio”. Ainda que o resultado não tenha sido 

significativo, ele sinaliza uma maior probabilidade de sucesso dos investimentos em startups 

com fundadores CEO com graduação na área técnica ou demais áreas, quando comparados aos 

investimentos em startups as quais os empreendedores tenham graduação na área de negócios. 

Quando analisados junto à variável "gradnegocio", os coeficientes estimados de “graddemais” 

e “gradtecnico” passam a ser negativos. 
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Além disso, nas regressões 1.2 e 1.3 o coeficiente da variável “gradnegocio” apresenta 

sinal negativo, sinalizando uma menor probabilidade de sucesso dos investimentos em startups 

com fundadores CEO com graduação na área de negócios, embora o resultado também não 

tenha apresentado significância estatística. Em síntese, a partir da análise das três regressões, o 

resultado encontrado indica que as três variáveis que caracterizam o histórico acadêmico do 

fundador CEO (“gradnegocio”, “gradtecnico” e “graddemais”), de cada uma das startups da 

amostra, não influenciam o sucesso do investimento. Ademais, cada uma das variáveis 

explicativas do modelo foi inserida isoladamente numa regressão probit, buscando avaliar uma 

possível relação entre a variável dependente “sucesso” e a variável explanatória selecionada, 

como é possível observar na Tabela 6.  

O modelo captou um efeito negativo das variáveis “mba” e “paststartup”, indicando 

que ambas as características diminuiriam a probabilidade de sucesso do investimento. Porém, 

também não foi observada significância estatística. Além disso, ao observar a Tabela 6, não é 

possível verificar significância estatística entre as características profissionais 

“empreendserial” e “pastmfconsul”, embora os coeficientes estimados encontrados, de ambas 

as variáveis, tenham apresentado um efeito positivo em relação ao sucesso. O resultado 

encontrado reforçou a conclusão obtida com a estimação dos parâmetros expostos na Tabela 5. 

Nenhum dos resultados observados apresentou significância estatística. 

 

Tabela 6 - Variáveis explicativas isoladas

 

*p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01 
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Além disso, buscando avaliar uma possível correlação entre as três gestoras com mais 

desinvestimentos na amostra, e mapear uma relação de cada um dos investidores com a variável 

dependente “sucesso”, essas três gestoras foram transformadas em variáveis binárias. Aqui, a 

hipótese era de que caso fosse encontrada significância estatística da variável gestora, 

concluiria que alguma delas teria probabilidade de sucesso “contra” a outra. Porém, essa não 

foi a conclusão obtida visto que nenhuma das três regressões em questão apresentaram 

significância estatística.  

Em síntese, para a base de dados que foi elaborada e para os fundadores CEO das 

startups analisadas, não foi encontrada significância estatística. Assim, no modelo utilizado, as 

características acadêmicas e profissionais dos empreendedores não explicam o sucesso dos 

investimentos. O resultado acaba sendo contraintuitivo visto que a gente tende a acreditar que 

possuir uma graduação aumenta as chances de obtenção de sucesso ao empreender. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como principal objetivo investigar a importância da experiência 

acadêmica e profissional dos fundadores CEO de startups brasileiras para o sucesso do 

investimento de veículos de gestoras que atuam no país, medido como o número de saídas 

realizadas na forma de IPO, venda-estratégica ou venda para outro investidor.  

Nesse contexto, a hipótese inicial era a de que o desempenho dos veículos que 

investiram em startups brasileiras, em rodadas de Série A, entre janeiro de 2010 e novembro 

de 2021, apresentaria correlação com a experiência profissional e acadêmica dos 

empreendedores analisados que receberam aportes de capital, porém, este não foi o resultado 

encontrado. 

Uma alternativa para a hipótese de que determinada característica acadêmica ou 

profissional do empreendedor aumenta a probabilidade de sucesso do investimento seria 

assumir que características como a personalidade, experiência e habilidades, relacionadas às 

equipes de gestão e empreendedores dos times de gestão, utilizadas por gestores no processo 

de tomada de decisão de investimento (Wells, 1974; Poindexter, 1976; Tyebjee e Bruno, 1984; 

Macmillan et al., 1985), também podem vir a ser fatores importantes para o sucesso do 

empreendimento. 

Para futuras pesquisas, a análise de características relacionadas à habilidade dos 

fundadores em conseguir trabalhar em grupo, delegar responsabilidades ou captar novos 
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investimentos, podem vir a ser exploradas. Critérios como a liderança do empreendedor e 

capacidade de resolução de problemas também podem vir a ser variáveis que contribuem para 

o sucesso dos investimentos. Dessa forma, a abordagem do presente trabalho poderá ser 

continuada num outro momento, através da elaboração de uma base de dados com um maior 

número de desinvestimentos (tanto sucessos quanto fracassos), visando melhorar a qualidade 

da amostra, e através da análise de outras variáveis que caracterizam os empreendedores. 
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