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RESUMO 

 

Este trabalho visa investigar se o fluxo de investimentos realizado por venture capitalists 

(investidor de risco) em empresas de base tecnológica impacta a sustentabilidade financeira das 

mesmas. Para isso, foram utilizadas informações acerca do demonstrativo financeiro de 

empresas que realizaram Oferta Pública de Ações nas bolsas americanas no período de 2014 a 

2017, observando principalmente as taxas médias de performance de alguns indicadores como: 

Receita, EBITDA, Margem EBITDA, Despesas em P&D. As principais discussões fomentadas 

estão ligadas a entender como a captação de recursos via fundos ou abertura de capital pode 

afetar o caminho para atingir o ponto de equilíbrio das mesmas, chegando-se à conclusão de 

que, de fato, existe um risco maior atrelado à estas empresas e muitas podem estar 

sobreavaliadas, aumentando a fragilidade do mercado. Posteriormente se discute alguns casos 

baseados nas hipóteses levantadas e possíveis soluções para tal.  

 

Palavras-chave: Venture Capital. Fragilidade Financeira. EBITDA. Startups. Tecnologia. 

Mercado de Capitais. Risco 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to investigate whether the flow of investments made by venture capitalists in 

technology-based companies impacts their financial sustainability. For this, information was 

used about the financial statement of companies that made a Public Offering of Shares on 

American stock exchanges from 2014 to 2017, mainly observing the average performance rates 

of some indicators such as: Revenue, EBITDA, EBITDA Margin, R&D Expenses. The main 

discussions promoted are linked to understanding how fundraising by funds or going public can 

affect the way to reach their breakeven, reaching the conclusion that, in fact, there is a greater 

risk linked to these many companies may be overpriced, increasing market fragility. 

Subsequently, some cases are discussed based on the hypotheses raised and possible solutions 

for this. 

 

Keywords: Venture Capital. Financial Sustainability. EBITDA. Startups. Technology;. Stock 

Market. Risk 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos das últimas décadas permitiram a consolidação de novos 

modelos de empresas no mercado financeiro. Sem dúvidas, a presença das startups de forma 

massiva e distribuída em fundos de investimento são o exemplo mais contundente de uma 

dinâmica de investimentos não tão nova, mas que ganhou grande relevância devido às 

possibilidades de escala que os novos negócios, principalmente, os de base tecnológica 

possuem. 

A partir da década de 1970, a companhia norte-americana Intel (acrônimo para 

Integrated Eletronics) lança o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente 

disponível, tornando-se líder do segmento naquela década e inaugurando a Era da Informação 

e Telecomunicações (PEREZ, 2003). 

Pode-se dizer que foi uma quebra de paradigmas devido às grandes transformações 

promovidas, não só como uma indústria emergente, mas abarcando todas as partes da sociedade 

e modificando a economia formando uma tecno-economia (PEREZ, 2010). 

A era que se iniciou em 1970 alterou a lógica de uma busca principal por economia de 

energia para uma busca e desenvolvimento de formas de armazenar e transmitir informações 

com um baixo custo. Um dos maiores potenciais observados é a grande dinâmica e nova 

interdependência de indústrias e infraestrutura. Assim, as necessidades se alteraram e, por 

consequência, o modelo das firmas também. De produções em massa para linhas de produção 

em menor volume, mas com foco em atender múltiplos nichos; de rotinas estáveis para o 

improviso contínuo; dos planos fixos e com horizontes no longo prazo para planos flexíveis e 

com foco no curto prazo; entre tantas outras alterações (PEREZ, 2010). 

Essa revolução impulsionou a criação e aceleração de negócios de base tecnológica 

com aplicações distintas, mas com potencial de escala muito grande. Esses negócios trabalham 

com produtos e serviços em cima de plataformas escaláveis, de modo a aumentar suas receitas 

substancialmente mais do que necessita aumentar seu custo. 

O surgimento das startups, como são conhecidas hoje, remonta uma região específica 

do Vale do Silício que, não só concentra os maiores volumes de investimento em venture capital 

(Capital de risco) ainda hoje (PwC, 2016), como também exporta métodos e cultura para 

empresas de base tecnológica nascentes em diversas partes do mundo.  

A região do Vale do Silício, em São Francisco (EUA), pois lá nasceu uma das 

primeiras empresas focadas na fabricação de chips de computadores, em 1957, a Farchild 
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Semiconductors. Esta empresa é, particularmente, importante devido ao rápido crescimento que 

teve – em virtude das boas conexões que seus fundadores tinham com o mercado – e, 

principalmente, pelo número de novas empresas resultantes que proporcionou nos anos 

seguintes. Apenas 12 anos após sua fundação, a Farchild já havia gerado 31 empresas e isto 

ocorreu, especialmente, por conta de alguns co-fundadores que resolveram investir em novos 

negócios e, a partir disso, de uma concepção da companhia em apoiar estas novas empresas 

(KEPPLER, 2009). Os funcionários da própria Farchild se sentiram inspirados por esse 

movimento e muitos, também, resolveram criar suas próprias startups e foram, prontamente, 

apoiados pelos co-fundadores.  

Este relacionamento inicial criou uma comunidade que ao longo dos anos ganhou uma 

dinâmica própria e acelerou a criação de novas empresas. A presença e apoio da Universidade 

de Stanford na região também foi de fundamental importância, incentivando alunos a criarem 

suas próprias empresas. 

Intrinsicamente ao desenvolvimento destas empresas, estavam os investidores de risco 

interessados nos ganhos substanciais que esses novos modelos de negócio poderiam fornecer. 

Enquanto isso, estas novas empresas demandavam recursos para financiar a pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços baseados na tecnologia emergente, acelerar a 

aquisição de clientes nos mais diversos canais e adquirir conhecimento técnico através de 

aquisições e contratação de talentos. Sendo assim, volumes financeiros de Fundos de Venture 

Capital estiveram presentes desde a inauguração da Era da Informação e Telecomunicações, 

iniciando de maneira tímida da década de 1970, consolidando sua presença na década de 1980 

e começo de 1990, mas nada comparado ao final da década de 1990, antes do estouro da bolha 

da internet 

A figura 1 mostra a quantia levantada por estes fundos e a clara aceleração iniciada em 

1995 a partir da alta confiança do mercado nas empresas ponto com sobre os lucros futuros 

destas e devido à baixa taxa de juros. As empresas que possuíam capital aberto, principalmente 

na NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations ou, em 

português Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas), 

observaram suas ações se valorizarem verticalmente e isto incentivou à outras empresas ponto 

com realizarem IPO (Inicial Public Offer ou, em português, Oferta Pública Inicial). O índice 

NASDAQ subiu de 600 pontos, em 1996, para mais de 5.000 pontos em 2000. 

Entretanto, não haviam motivos baseados em fundamentos para essa valorização. Para 

se ter uma ideia, no ano 2000, o índice NASDAQ era negociado por um preço mais de 60 vezes 
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maior do que as empresas que o compunham poderiam gerar de lucros anuais (BOROUJERDI; 

GRAHAM; MARSHALL, 2017).  

 

Figura 1: Commitments na indústria de Venture Capital 

 

Fonte: Venture Economics and Asset Alternatives. 

 

No dia 13 de março de 2000, a chamada Bolha da Internet estourou. Grandes 

companhias enviaram ordens maciças de venda devido ao término do período de lock-up 

(intervalo pré-definido pós-OPA em que existe um bloqueio para a venda dos ativos)  das ações 

que detinham (OFEK e RICHARDSON, 2001), visto a necessidade de crédito devido às 

múltiplas elevações recentes da taxa de juros nos EUA. Isto levou a um efeito contágio e o 

índice chegou a cair quase 75% no acumulado dos meses seguintes.  

Cabe ressaltar que o principal motivo da criação desta bolha foi o descolamento dos 

fundamentos. Os investidores faziam aportes em empresas que sequer tinham gerado lucros, 

possuíam sérios problemas de governança corporativa e os casos de corrupção financeira não 

eram incomuns (OFEK e RICHARDSON, 2001). Entretanto, a mídia continuava a noticiar a 

grande oportunidade que era investir em empresas da internet. 
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O caso da Bolha da Internet é um importante marco na história das crises financeiras 

para gerar aprendizados visando a mitigação de risco no portfólio dos investidores, 

principalmente, dos de risco. Contudo, nos dias atuais, há uma forte tendência a concentração 

do Capital de Risco e não são raros os casos de empresas, investidas por Fundos de VC. e de 

Private Equity (Capital Privado), que não geram lucros e que tem o valor de mercado revisado 

para baixo após uma intensa valorização infundada. Destacam-se, neste sentido, casos recentes 

como OYO e WeWork. 

O caso específico do WeWork é bastante relevante pois a empresa chegou a ser 

avaliada em mais de 47 bilhões de dólares, mas depois de uma tentativa falha de OPA, este 

valor passou para cerca de 2,3 bilhões de dólares em 2020. A companhia fundada em 2010 se 

tornou uma referência na capitação de investimentos para financiar seu crescimento, 

principalmente, por conta dos aportes do grupo japonês, Softbank, que chegou a investir em 

uma única rodada 2 bilhões de dólares (LIETZ, 2020). 

Ao objetivar a OPA, o WeWork lançou o Prospecto, tornando público seu 

demonstrativo financeiro, bem como os detalhes de sua operação.  Ficou nítido para o mercado 

que a empresa estava sobreavaliada, pois detinha uma estrutura de custos bastante elevada, 

contratos de locação de imóveis de longo prazo e diversos indícios de fraude financeira.  

A empresa ainda precisaria de muito capital para equilibrar suas contas e se 

transformar em um negócio sustentável. A iniciativa da oferta foi um desastre e se tornou em 

um escândalo, causando a demissão do CEO, Adam Neumann. 

O caso WeWork levanta algumas dúvidas em relação ao claro crescimento do modelo 

de Venture Capital observado nos mercados. Desta forma, há clara problematização em 

responder se a expansão dos investimentos por Venture Capitalists, bem como o financiamento 

obtido por OPA, tem gerado uma fragilização na sustentabilidade das atuais startups. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

TCC. 
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1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar se o incremento das atividades de Venture Capital contribui negativamente 

na busca da sustentabilidade financeira de startups, contribuindo para uma fragilização do 

modelo de negócios da mesma;  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Realizar uma revisão teórica e histórica sobre os conceitos de Venture Capital; 

- Apresentar a situação atual do mercado global de Venture Capital; 

- Analisar a performance de empresas investidas por Fundos de Venture Capital e 

Private Equity e que abriram capital nas bolsas NYSE e NASDAQ quanto a sua geração de 

receitas e EBITDA pré e pós OPA; 

- Analisar empiricamente um caso para as hipóteses levantadas quanto à 

sustentabilidade do modelo de negócios.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA  

 

Os investimentos por fundos de Capital de Risco estão em plena consolidação nas 

principais economias mundiais, enquanto nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 

crescem em ritmo acelerado ano a ano, devido o aquecimento do setor de tecnologia nos 

mesmos. 

No Brasil, o volume de investimentos desta indústria ainda encontra grandes 

oportunidades a serem exploradas, visto que a maior parte do valor financeiro dos aportes são 

feitos em empresas em estágio inicial e que devem demandar maiores volumes de investimento 

no futuro. Além disso, a própria América Latina apresenta uma dinâmica própria, apresentando 

fluxo de capital entre os países para tal fim e ganhando relevância internacional com o aumento 

da frequência de casos de sucesso em países como o Brasil, Colômbia e México. 

Destes ecossistemas, o brasileiro é o que apresenta uma das dinâmicas mais 

interessantes. Composto por polos espalhados pelo país, a rede de startups e fundos de 

investimentos brasileira é vasta em extensão territorial e composta por diversas cidades que 
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formam ecossistemas menores e com interação própria, mas que também interagem 

nacionalmente fortalecendo o ambiente de negócios como um todo. 

Dentre os polos de inovação, destacam-se cidades como Curitiba, Campinas, Belo 

Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Esta última, no qual a Universidade 

Federal de Santa Catarina possui campi, dispõe de um dos ambientes mais ricos em termos de 

capital humano e financeiro. A capital de Santa Catarina possui 20% de todas as startups do 

país, enquanto detém somente 3% da população. 

A maior concentração de empresas de base tecnológica permite uma maior interação 

entre os agentes desta região, propiciando a troca de recursos entre corporações, startups e 

universidades. Atualmente, boa parte dos estudantes da UFSC possui contato com este 

ecossistema, seja pela fundação próprios de novos negócios ou por iniciarem a carreira nas 

empresas de base tecnológica ou que interagem com estas. 

O crescimento deste mercado na chamada Ilha do Silício, vêm impulsionando fundos 

de Venture Capital na região e atraindo a atenção de outros baseados em São Paulo ou, mesmo, 

internacionalmente. Este aquecimento no Capital de Risco requer atenção aos casos de negócios 

mais instáveis e que ainda precisam atingir o ponto de equilíbrio, principalmente nas fases 

iniciais, onde a maior parte das empresas da região se encontram.  

É extremamente importante os empreendedores e investidores da região se aterem aos 

fundamentos e à governança corporativa a fim de não criar uma fragilização local. O contato 

com este ecossistema e sua atual situação é um dos principais motivadores deste trabalho, 

buscando abrir uma discussão mais ampla para que estudos futuros possam aprofundar 

situações mais específicas.   
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A INDÚSTRIA DO VENTURE CAPITAL 

 

O Venture Capital se caracteriza como um instrumento financeiro de investimento em 

negócios que ainda estão em fase inicial, ampliando ecossistemas e construindo-se como uma 

verdadeira indústria ao se consolidar como uma forte ferramenta de desenvolvimento 

econômico (FIATES, et al, 2014). 

De acordo com Zider (1998), a indústria do Venture Capital possui quatro principais 

atores: investidores, os quais buscam alto retorno; os bancos de investimento, que precisam 

construir um portfólio para venda; os empreendedores, que precisam de crédito para 

financiarem o crescimento de suas empresas; e os venture capitalists, que ganham dinheiro para 

si ao criarem mercado para o três atores anteriores. 

Apesar do Venture Capital ser observado com mais intensidade nos últimos anos, com 

mais de 80,7 bilhões de dólares em capital comprometido somente em 2020 (KPMG, 2020), 

não se trata de algo novo. 

 

Figura 2: Financiamento em Venture Global (2013-3T2020) 

 

Fonte: Venture Pulse, Q3’20, KPMG. 
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Segundo Gompers e Lerner (2001) a atividade de Venture Capital existe desde 1946 

com a fundação da primeira firma de investimentos de alto risco focada no investimento de 

pequenas empresas baseadas em tecnologia criada para a Segunda Guerra Mundial. 

Configurado com um Closed-end fund (em português fundo de investimento restrito, negociado 

como um se fosse uma ação para um grupo de investidores que adquirem cotas do mesmo) o 

ARD (American Research and Development) foi o primeiro fundo de venture capital que se 

tem registro. 

Nos anos 1960s e 1970s, fundos mútuos focados em investimento de risco se tornaram 

mais comuns, seja como um Closed-end-fund ou como uma Companhia de Investimentos em 

Pequenos Negócios (CIPN). Um dos maiores marcos para o desenvolvimento desta indústria 

foi a criação de uma CIPN pelo próprio governo dos Estados Unidos com a intenção de captar 

investimentos que incentivassem a tecnologia, visto o receio de perder competitividade depois 

do recente lançamento do foguete Sputnik pela União Soviética em 1957 (GOMPERS; 

LERNER, 2001). 

 Nas décadas seguintes, a relevância dos Fundos de Capital de Risco aumentou 

significativamente impulsionada pelas tecnologias emergentes. Em 1999, cerca de 60% do 

capital dos fundos estavam alocados em empresas de tecnologia da informação, comunicação, 

software e serviços de informação; 10% para empresas focadas em saúde; e o restante 

diversificado em outros segmentos (GOMPERS; LERNER, 2001). 

A consolidação das atividades de Venture Capital, de acordo com Kortum e Lerner 

(2001), impactaram de forma bastante significativa o avanço da inovação ao concluírem que 

empresas aportadas por Fundos de VC tiveram considerável desempenho em números de 

patentes registradas e indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento. Segundo Gornall e 

Strebulaev (2015), a indústria de Venture Capital tem um papel importante nos ecossistemas 

de inovação e auxiliam a desenvolver e crescer empresas de classe mundial, mas não devem ser 

consideradas como a única razão do sucesso de tais companhias, afinal, na maioria dos casos, 

estas possuem outras possibilidades de financiamento e acesso ao crédito além dos aportes dos 

Fundos de Capital de Risco. 

Segundo Zider (1998), os investidores de fundos de Capital de Risco são, comumente, 

fundos de pensão, financeiras, companhias de seguro, fundos de endowment e investidores 

autônomos que disponibilizam uma pequena fatia de seu portfólio aos investimentos de 

altíssimo risco almejando, no longo prazo, retornos de 25% a 35% ao ano. Nas perspectivas 
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destes investidores, o perfil ideal do empreendedor a receber o aporte deve seguir algumas 

características: 

- Possui qualificação em uma área de interesse do fundo de VC; 

- Possui uma história atraente e apresentável a possíveis novos investidores; 

- Reconhece a necessidade de um OPA rápido por conta da urgência de liquidez; 

- Possui boa reputação e pode prover referências que demonstram competências e 

habilidades; 

- Entende a importância da construção de um time multidisplinar e, portanto, o porquê 

do equity (participação) ser alocado para outras pessoas; 

- Trabalha de forma disciplinada por um objetivo, mas mantém a flexibilidade; 

- É amistoso com o grupo de investidores; 

- Compreende os custos de capital e as estruturas dos aportes, bem como, seus 

respectivos custos de oportunidade; 

- É procurado por muitos Fundos de Capital de Risco; 

- Possui expectativas realistas sobre o processo e resultados. 

Ainda que Zider (1998) reconheça a importância do perfil dos empreendedores 

responsáveis pelas empresas aportadas, o mesmo afirma que os fundos estão mais interessados 

nos segmentos aos quais estas se enquadram do que nos fundadores. Isto se deve à necessidade 

de liquidez futura e, consequentemente, ao interesse dos grandes bancos em realizar o OPA 

nestes segmentos. 

No Brasil, a indústria de Venture Capital ainda é bastante incipiente, desenvolvendo-

se de forma significativa somente a partir da década de 1990. Dentre as características 

determinantes para o tamanho desta indústria no país, estão: (i) o aumento no número de OPAs, 

pois a possibilidade de saída pelo mercado acionário encoraja novos investimentos; (ii) a 

utilização dos ativos de Private Equity e Venture Capital (PE/VE) como forma de 

diversificação das carteiras de fundos de pensão; (iii) a perspectiva de quedas na taxa de juros 

torna os investimentos em PE/VE mais atrativos; (iv) a regulamentação nacional dos veículos 

de investimento em PE/VE já é consolidada e cria segurança para que investidores pessoas 

físicas e jurídicas possam investir; (v) desde 2001, o judiciário brasileiro reconhece a mediação 

e arbitragem como forma de solução de conflitos entre investidores, fundos de investimento e 

empreendedores, oferecendo segurança jurídica; (vi) o mercado de capitais brasileiro já possui 

um segmento dedicado a possibilitar OPAs de empresas de menor porte  (vii) os obstáculos da 

estrutura econômico-institucional brasileira são vistas como oportunidade de investimento dos 
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fundos de PE/VC, dado que o Estado não possui os recursos para fazer os investimentos 

necessários sozinho (RIBEIRO, 2005). Dadas tais características, atualmente, o Brasil 

configura-se como uma das regiões com maior potencial de crescimento na indústria de Venture 

Capital, dado que Estados Unidos, China e Europa já possuem boa maturidade. Este potencial 

reflete no crescimento recente em aportes de Fundos de Capital de Risco registrados no Brasil. 

 

Figura 3: Financiamento em Venture Brasil (2011-2T2020) 

 

Fonte: Distrito 

 

Apesar da maturidade, os Fundos de Capital de Risco no Brasil exercem papel 

importante nos Conselhos de Administração, buscando a implementação de boas práticas de 

governança corporativa e oferecendo atividades de assessoria (aconselhamento sobre estratégia, 

finanças etc.) de forma muito intensa do que visto em países com um maior nível de maturidade 

neste tipo de investimento, como os Estados Unidos, por exemplo (CARVALHO; RIBEIRO; 

FURTADO, 2005). 

Diante de tais pontos, é notável o maior espaço para a discussão sobre o retorno gerado 

por este novo formato de financiamento a firmas com alto risco intrínseco ao negócio, visto o 

potencial e estrutura que as novas tecnologias permitem. 
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2.2ASSIMETRIA DA INFORMAÇÃO: RISCO MORAL E AGENTE PRINCIPAL 

 

Ao analisar o cenário dos investimentos feitos por fundos de Capital de Risco, deve-

se destacar a possibilidade de ocorrência de assimetria da informação, onde alguns agentes 

podem deter informações privilegiadas e diferentes de outros. Neste caso, destaca-se o estudo 

acerca da situação de Risco Moral e, consequentemente, o problema de Agente Principal. 

O Risco Moral é um problema de informação, onde uma das partes passa a atuar de 

maneira oportunista e não acordada com o principal, se valendo de informações não observáveis 

ou tomando ações que não podem ser observáveis, somente suas consequências (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

Para Milgrom e Roberts (1992), este comportamento ocorre somente porque todos os 

envolvidos no contrato não conseguem observar todas as ações praticadas pelo empreendedor. 

Já para Varian (1999), a ocorrência de risco moral está diretamente relacionada a falta de 

incentivos  

Independente das diferentes visões sobre Risco Moral, pode-se inferir que a ausência 

de incentivos ao empreendedor e mecanismos contratuais para mitigar a assimetria de 

informações pode levar a um aumento da ocorrência do fenômeno, 

A Teoria do Agente Principal elabora por Jensen e Meckling trata da relação entre um 

contrato entre uma parte contratante (principal) e a parte executora do serviço (agente). Quando 

observada a estrutura de fundos de Venture Capital é possível destacar dois arranjos desta 

relação. O primeiro é o arranjo entre os investidores e os gestores do fundo, sendo este o agente 

e aquele o principal. O segundo arranjo se dá entre os gestores – principal – e os 

empreendedores ou administradores dos negócios investidos – agentes. 

O problema Agente-Principal pode ocorrer nas duas relações, visto que os gestores de 

fundos também possuem informações assimétricas comparado aos investidores e, caso ajam 

por auto interesse, isto pode implicar em Risco Moral, acarretando consequências negativas ao 

agente. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho de conclusão de curso, utilizou-se uma perspectiva 

mista qualitativa e quantitativa, mas com preponderância desta segunda. Sendo assim, buscou-

se dados para dar resposta à problematização desta monografia – a sustentabilidade financeira 

de startups pode estar sendo afetada pelo fluxo de capital advindo de investimentos de Fundos 

de Venture Capital, bem como o obtido via OPA1 – e, a partir destes formular hipóteses, 

buscando casos de empresas que tiveram sua sustentabilidade financeira afetada. Desta forma, 

a abordagem se dará via método hipotético dedutivo. 

O método hipotético-dedutivo foi inicialmente proposto por Karl Popper e é definido 

da seguinte forma:  

 

[...] quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar 

explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas 

ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que 

deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as 

consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se 

procura a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao 

contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la. (GIL, 2008, p. 

12). 

 

O trabalho parte de uma introdução sobre o tema e de uma análise acerca da realidade 

dos demonstrativos financeiros de empresas de base tecnológica (startups) que fizeram a Oferta 

Pública de Ações entre os anos de 2014 e 2018. Entretanto, devido à atual disponibilidade de 

dados destas empresas, ainda não é possível afirmar, com certeza, se esta entrada de capital 

posterga o atingimento do ponto de equilibro das mesmas, atendo-se a investigar a situação 

geral e perspectivas frente à possível fragilidade das firmas, além de formular hipóteses e 

recomendações de zelo para que o modelo de Venture Capital não acentue uma vulnerabilidade 

sistêmica. 

 
1 Cabe destacar que a Oferta Pública de Ações é uma das últimas alternativas para um financiamento 

acessível para startups, esperando-se um maior nível de maturidade e consistência. Ainda, ressalta que apenas uma 

pequena parte do mercado de empresas de base tecnológica consegue se financiar para atingir o nível e capacidade 

para a realização de uma OPA. Desta forma, a imensa maioria de startups entra em falência ou estabiliza em um 

patamar anterior. 
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3.1DADOS 

 

Tomando o objetivo de fazer uma análise sobre a capacidade de geração de caixa das 

startups, bem como o crescimento das mesmas após uma aplicação robusta de capital, foi 

escolhido, devido à disponibilidade de dados, empresas deste tipo que abriram capital nas bolsas 

NYSE e NASDAQ entre os anos de 2014 e 2018. 

Priorizou-se trabalhar com o demonstrativo financeiro destas empresas, focando, 

principalmente no desempenho do EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization, ou em português Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das 

mesmas. Segundo Martins (1998), o EBITDA corresponde ao potencial de geração de caixa 

que uma empresa pode gerar, configurando-se como um importante indicador financeiro. 

 

“O EBITDA representa o quanto a empresa gera de recursos apenas em sua 

atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos, 

sendo assim, um importante indicador para avaliar a qualidade operacional da 

empresa” (MOREIRA et al, 2014, p. 9). 

 

Desta forma, inicialmente, foi criado um banco de dados a partir de informações 

extraídas da plataforma Crunchbase – banco de dados com startups dos principais ecossistemas 

de inovação do mundo em fases distintas de aportes por Venture Capital – totalizando 782 

empresas.  

A partir deste banco de dados, pode-se obter o código de ação das respectivas empresas 

e, assim, fazer a busca dos demonstrativos financeiros das mesmas para, ao menos, um ano pré-

OPA e dois anos pós-OPA.  

As informações acerca dos demonstrativos financeiros foram mineradas através de 

técnicas de web scrapping (Coleta de Dados WEB) feitas nas bases da Comissão de Valores 

Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) com o auxílio da ferramenta Finbox. Inicialmente, fez-

se um teste com dez das empresas para averiguar se todas as informações do demonstrativo 

estavam sendo captadas de maneira correta entre os anos de 2012 e 2019. Após validação, a 

coleta foi expandida para as 782 empresas mapeadas anteriormente e removidos os anos onde 

estas empresas não apresentavam demonstrativo feito. 

Com os dados em mãos, foi possível consolidar os segmentos para facilitar a análise 

posterior, baseando-se na segmentação sugerida pela plataforma Startupbase – plataforma que 



28 

 

reúne startups brasileiras em diversos estágios. No quadro abaixo, é descrita a síntese que foi 

feita a partir do segmento de atividade principal das empresas obtido na descrição contida na 

Comissão de Valores Mobiliários dos EUA: 

 

Quadro 1 – Segmentos Consolidados 

Segmento Consolidado Segmentos primários 

Comunicação e Mídia 
Advertising, Coupons, Communications Infrastructure, Digital 

Media, Journalism, Marketing, Publishing 

Construção e Mercado 

Imobiliário 

Advice, Building Material, Commercial Real Estate, 

Construction, Hospitality, Industrial Engineering, 

Property Management, Real Estate, Real Estate 

Investment , Waste Management 

Delivery 
Apps, E-commerce, Farmers Market, Food and Beverage, 

Food Delivery, Food Processing, Marketplace, Snack Food 

Educação Education, EdTech, Family, Online Portals 

Energia 

Energy, Energy Efficiency, Electrical Distribution, 

Environmental Consulting, Infrastructure, Natural Resources, 

Oil and Gas, Renewable Energy, Solar, Wind Energy. 

Finanças 

Angel Investment, Asset Management, Banking, Credit Bureau, 

Finance, Financial Services, Insurance, Credit, Communities, 

FinTech 

Logística 
Automotive, Logistics, Railroad, Supply Chain Management, 

Transportation, Warehousing 

Recursos Humanos Human Resources, Recruiting, Staffing Agency 

Saúde e Bem-estar 

Biopharma, Biotechnology, Chemical, Fitness, Genetics, 

Health Care, Health Diagnostics, Hospital, Life Science, 

Medical, Medical Device, Pharmaceutical, Therapeutics, 

Wearables, Wellness 

TIC e Telecom 

Analytics, Artificial Intelligence, Apps, Cloud Computing, Big 

Data, Cloud Data Services, Cloud Computing, CRM, 

Customer Service, Dating, Developer Tools, Enterprise 

Software, Facial Recognition, Geospatial, Identity 

Management, Information Technology, IT Management, 

Internet, Machine Learning, Mobile, SaaS, Search Engine, 

Software, Social Meidia, Telecommunications, Web 

Development; 

Varejo / Atacado 
Consumer Goods, Cosmetics, Fashion, E-Commerce, Home 

Decor, Retail, Shopping 
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Outros 

3D Technology, Agriculture, Aquaculture, Events, Hardware, 
Home Services, Network Hardware, Resorts, GreenTech, 

Service Industry, Photography, Printing, Ticketing, Tourism, 

Video. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Após a consolidação do banco de dados, foi possível fazer uma primeira análise da 

performance média de receita e EBITDA pré e pós OPA, mas os dados estavam distorcidos 

pela ocorrência de valores discrepantes.  

Desta forma, foi necessário eliminar tais valores via método boxplot, que define limites 

normais para a variação de dados e deixa em evidência os outliers (TUKEY, 1977).  

 

Figura 4: Esquema gráfico de um boxplot 

 

Fonte: Towards Data Science 

 

Inicialmente, descobriu-se a média, o primeiro e o terceiro quartil do conjunto de dados 

de Receita e EBITDA, após isso, chegou-se à amplitude interquartil através da fórmula (1): 

𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1.........................................................................................................(1) 

Onde IQR é a amplitude interquartil, Q3 é o terceiro quartil e Q1 é o primeiro quartil. 

Após isso, foram definidos o limite superior (2) e o limite inferior (3): 

 

................................................................................................(2) 

................................................................................................(3) 
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Onde LSup é o limite superior, LInf é o limite inferior, �̅� é a média e IQR a amplitude 

interquartil. 

Desta forma, pode-se afirmar com um alto grau de certeza que todos os valores abaixo 

do limite inferior e acima do limite superior eram outliers, logo, estas empresas que 

apresentaram média de performance discrepantes das demais foram excluídas das análises. 

Além da análise de performance, ainda foi possível inferir sobre a quantidade de 

empresas que continuaram com operações deficitárias, se tornaram deficitárias ou, ainda, 

deixaram de ser deficitárias. 

 

3.2ESTUDO DE CASO 

De acordo com Gil (2010, p. 57), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível via outros métodos.  

Para cumprir com o objetivo de investigar se a disponibilidade de crédito, gerada por 

investimentos de Fundos de VC e/ou Oferta Pública de Ações, interfere na sustentabilidade 

financeira de Startups este trabalho também analisa empiricamente casos de fragilidade 

financeira notavelmente reconhecidos buscando identificar as possíveis causas e que podem 

servir de aprendizados para a redução do risco. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para avaliar a sustentabilidade financeira das empresas aportadas por Fundos de 

Venture Capital foram analisados dados de 167 empresas que abriram capital nas bolsas de 

valores americanas (NYSE e NASDAQ) durante os anos de 2014 e 2017. Em posse dos 

demonstrativos financeiros destas foi, inicialmente, feito uma análise geral sobre a performance 

do crescimento de receitas e, posteriormente, do EBITDA. 

O objetivo desta análise é identificar tendências ou padrões no crescimento dos dois 

principais indicadores financeiros a fim de formular hipóteses acerca dos principais motivos 

que levam a tais situações. 

Na tabela abaixo é possível identificar a distribuição da base de dados por ano em que 

a OPA foi feita.  Nota-se a relevância do ano de 2014, representando quase um terço das 

empresas que abriram capital. Este dado está em consonância com o recorde de OPAs no 

mercado americano naquele ano puxado pelo grande número de empresas de Saúde e Biotechs 

que fizeram a oferta inicial de ações, a boa alavancagem que as OPAs estavam gerando para as 

empresas naquele momento e a OPA de grandes empresas, como Alibaba, JD.com e IMS 

Health, naquele ano (Renaissance Capital, 2015). 

 

Tabela 1 – Distribuição das Empresas Analisadas por Ano de OPA 

Ano de OPA Percentual de Empresas Analisadas 

2014 32,34% 

2015 23,35% 

2016 17,96% 

2017 26,35% 

Fonte: Elaboração Própria 

Das empresas analisadas, apenas 40,12% (67 empresas) apresentavam dados 

publicados acerca do valor financeiro somado dos aportes que receberam por Fundos de Private 

Equity e Venture Capital antes de realizarem a Oferta Pública de Ações para o mercado. Os 

outros 59,88% (100 empresas) não disponibilizaram os dados publicamente. 

Ao analisar as empresas que receberam aporte, é notável o volume de capital envolvido 

por Fundos de Capital de Risco e Capital Privado antes da OPA. A maior parte das empresas 
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receberam mais de 100 milhões de dólares em aportes e cerca 12% receberam mais de 500 

milhões de dólares. 

 

Tabela 2 – Distribuição das Empresas Analisadas por Montante Aportado 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 

De 1 a 9,99 8,96% 

De 10 a 49,99 19,40% 

De 50 a 99,99 19,40% 

De 100 a 249,99 22,39% 

De 250 a 499,99 17,91% 

De 500 a 999,99 7,46% 

Acima de 1000 4,48% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Estes montantes relevantes de capital são exemplos do otimismo dos agentes da 

indústria de VC em relação à avaliação financeira futura de tais empresas e, consequentemente, 

à capacidade das mesmas em continuar crescendo e à geração de lucros futura. Desta forma, 

faz-se necessário uma análise específica acerca da receita e EBITA destas companhias. 

 

4.1RECEITAS 

A receita de uma empresa diz respeito a uma expressão monetária do agregado de 

produtos (bens ou serviços) transferidos por uma organização para seus clientes durante um 

período de tempo (IUDÍCIBUS, 1989, p. 128). 

Um primeiro passo para analisar a efetividade dos fluxos de capital recebidos através 

dos Fundos de Venture Capital e Private Equity, bem como, dos gerados através da oferta de 

ações ao público é averiguar o crescimento nas receitas das empresas, visto que um dos 

principais motivos na captação destes recurso é obter capital para investir na operação, adquirir 

novas empresas ou, ainda, desenvolver novos produtos, aumentando a participação de mercado. 
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Gráfico 1 – Crescimento Médio de Receita das Empresas Analisadas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Como pode-se observar no gráfico, as empresas analisadas possuem uma performance 

bastante interessante em todos os anos analisados, crescendo receitas em mais de dois dígitos 

tanto antes do IPO, quanto depois, com exceção do quinto ano pós OPA, onde a performance 

se manteve mais tímida. 

Estes números são ainda mais surpreendentes quando comparados com outros índices 

de mercado, como o S&P 500, que no mesmo período esteve, na média, com crescimento 

agregado menor que 10% ao ano (Yardeni Research, 2020), denotando o forte viés de 

crescimento que empresas de base tecnológica possuem. 

Outras constatações interessantes podem ser depreendidas a partir da observação do 

gráfico. O ano com maior crescimento percentual em receita foi registrado no mesmo ano em 

que a OPA foi realizado, o que pode significar uma mensagem ao mercado de que a empresa 

apresenta um avanço robusto e que, por consequência, tende a captar um volume maior de 

recursos ao disponibilizar suas ações à compra do público. Esta hipótese é reforçada pela 

aceleração sucedida nos dois anos anteriores à abertura de capital. 

Os saltos de crescimento pré-OPA são bastante significativos. No segundo ano antes 

da oferta, as empresas apresentam crescimento médio de 11,85% em relação ao ano anterior. 

Esta taxa de crescimento média aumenta significativamente, em 85,82%, para o ano seguinte, 

atingindo uma variação de 22,02% do ano imediatamente anterior à OPA para o segundo ano 

pré-oferta pública e atinge seu pico ao crescer 35,06% chegando a cerca de 30% de crescimento 

médio em receita. 
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Na análise dos anos posteriores à OPA, é possível notar que há uma queda nas taxas 

de crescimento logo no primeiro ano, se acentua no terceiro ano e mantém certa constância até 

uma queda significativa para o quinto ano após a oferta inicial de ações. Esta tendência a queda 

absoluta na taxa de crescimento médio da receita pode ser uma consequência direta do nível de 

maturidade ao qual a empresa atinge, indicando uma estabilização. Entretanto, cabe ressaltar 

que ainda são valores significativamente acima do mercado e demonstram o comprometimento 

da empresa em ganhar relevância no semento de atuação a partir do uso dos recursos captados 

durante a oferta inicial.  

Também é necessário observar as empresas que não tiveram uma performance positiva 

constante e como que esse fluxo de capital afetou o valor absoluto das que cresceram em relação 

ao ano anterior. Apesar da média de crescimento ser positiva e significativamente alta, durante 

o período analisado, um percentual significativo de empresas apresentou queda na receita, ao 

menos de forma momentânea. 

Tal relação é possível ser observada no gráfico abaixo, correspondendo o mesmo 

período analisado no Gráfico 1 deste trabalho.  

 

Gráfico 2 – Percentual das empresas analisadas com queda na receita em relação ao ano 

anterior 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Pode-se observar pelo gráfico que uma parcela relevante das empresas analisadas 

apresentou queda no crescimento ao analisar o pré e pós OPA, com destaque para o quinto ano 
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depois da oferta, onde quase 40% das empresas tiveram uma performance pior em relação ao 

quarto ano. 

Ao analisar a performance de crescimento das empresas nos anos que antecedem a 

oferta inicial de ações, a quantidade de empresas que possuem crescimento negativo no período 

representa quase um quinto do total. Entretanto, as startups com crescimento significativo, 

acima de 50% ao ano, em média, representam uma parcela ainda mais relevante, cerca de 25% 

do total analisado, o que explica a alta taxa de crescimento média observada no Gráfico 1 nos 

anos anteriores à OPA. 

 

Tabela 3 - Distribuição das Empresas Analisadas por Montante Aportado 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 

Somatória 

Menor que -10% 8,38% 8,38% 

Entre -10% e 0% 8,38% 16,77% 

Emtre 0% e 10% 21,56% 38,32% 

Entre 10% e 25% 15,57% 53,89% 

Entre 25% e 50% 22,75% 76,65% 

Entre 50% e 75% 11,98% 88,62% 

Acima de 75% 11,38% 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na distribuição por taxa de crescimento pós IPO, é possível verificar que a média anual 

de crescimento negativa das startups diminui consideravelmente, bem como àquelas que 

apresentaram crescimento anual médio maior que 50%, concentrando mais de 80% das 

empresas no intervalo entre 0% e 50% de crescimento, conforme a Tabela 4. Esta é uma 

mudança significativa na performance geral comparando com a situação das mesmas empresas 

antes de fazerem a OPA. Uma das hipóteses que podem ser levantadas para a redução de 

empresas com crescimento médio anual negativo é a de que o Fluxo de Capital gerado com a 

oferta pública possibilitou os investimentos necessários para impulsionar o crescimento, 

principalmente no caso das empresas que apresentavam performance negativa. 
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Tabela 4 – Distribuição das Empresas Analisadas por Taxa de Crescimento Média ao ano pós-

OPA 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 

Somatória 

Menor que -10% 2,99% 2,99% 

Entre -10% e 0% 7,78% 10,78% 

Emtre 0% e 10% 32,34% 43,11% 

Entre 10% e 25% 23,95% 67,07% 

Entre 25% e 50% 25,15% 92,22% 

Entre 50% e 75% 5,99% 98,20% 

Acima de 75% 1,80% 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Uma verificação importante acerca desta última hipótese levantada é, justamente a 

comparação entre a taxa de crescimento anual média antes e posterior à oferta pública de ações 

destas empresas. Na comparação direta, 61,68% das empresas analisadas performaram melhor 

em média nos anos seguintes à OPA do que nos anos anteriores, acelerando o crescimento ou 

contornando uma situação de queda. 

Ao fazer esta análise direta entre as taxas, a maioria das empresas apresenta ganho de 

performance, mas uma parcela significante, cerca de 39%, apresenta uma piora em sua taxa 

média de crescimento em receita, o que pode indicar uma estabilização após anos de ganhos de 

participação de mercado acelerados, mas uma outra hipótese é a de que a alavancagem não foi 

utilizada da melhor maneira para promover o aumento da receita, o que para muitas empresas 

pode estar ligado à objetivos estratégicos que não necessariamente buscariam a continuidade 

de aumento em receita na escala observada anteriormente. Dentre os motivos, além do 

crescimento em receita, por exemplo, estão o ganho de liquidez e valorização patrimonial dos 

sócios (ZINGALES, 1995) e o aumento do controle dos empresários sobre os venture 

capitalists, visto o aumento no número de acionistas (BLACK; GILSON, 1998). 

Independente da aceleração do crescimento, nitidamente, nenhuma empresa deseja 

perder mercado ou encolher seu faturamento, todavia, das 167 empresas analisadas, 10 

passaram de uma taxa de crescimento positiva antes do OPA  para negativa posteriormente, 

entretanto, 20 empresas fizeram o caminho inverso, passando de um crescimento negativo para 

positivo, enquanto 8 permaneceram com taxa média negativa nos dois períodos. Desta forma, 
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o total de empresas que apresentava crescimento negativo passou de 28 (antes da OPA) para 18 

(depois da OPA). 

 

4.2EBITDA 

 

Como já comentado anteriormente, o EBITDA é um importante indicador financeiro 

visto que expressa de forma objetiva e direta a capacidade da empresa em gerar caixa. Desta 

forma, será o principal meio para investigar como a sustentabilidade financeira de startups vem 

sendo afetada pela consolidação de VC e pelos recursos providos pela abertura de capital. 

Assim como na análise de receita, é importante averiguar a performance média do 

EBITDA destas empresas durante os anos imediatamente anteriores à Oferta Pública de Ações, 

bem como os anos posteriores. 

 

Gráfico 3 – Crescimento Médio de EBITDA das Empresas Analisadas 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Seguindo o direcionamento percebido no crescimento médio de receita, pode-se 

observar no Gráfico 3, uma tendência a maiores acelerações no crescimento do EBITDA pré-

OPA, inclusive, de forma mais que proporcional a receita, depreendendo, assim, um aumento 

na margem. Nos anos posteriores ao EBITDA, esta tendência desacelera, mas permanece 

positiva, constatando uma preocupação destas empresas em gerar caixa. 
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Entretanto, quando se observa o percentual de empresa que apresenta uma 

performance negativa na taxa média de crescimento do EBITDA, cabe ressalvas. 

 

Gráfico 4 – Percentual das empresas analisadas com queda no EBITDA em relação ao ano 

anterior 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para todos os anos analisados, em média 35,44% das empresas apresentam queda no 

EBITDA em relação ao ano anterior. No indicador Receita esta média é de 25,09%, implicando 

que as startups possuem uma maior dificuldade em gerar crescimento absoluto na sua 

capacidade de geração de caixa, principalmente após a OPA, como visto no gráfico. 

A distribuição das empresas pela taxa de crescimento em EBITDA também apresenta 

valores mais preocupantes, visto o maior volume de empresas com queda para o período. 

 

 

Tabela 5 - Distribuição das Empresas Analisadas por Taxa de Crescimento em EBITDA 

Média ao ano pré-OPA 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 
Somatória 

Menor que -10% 12,57% 12,57% 

Entre -10% e 0% 10,18% 22,75% 

Entre 0% e 10% 14,97% 37,72% 
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Entre 10% e 25% 14,37% 52,10% 

Entre 25% e 50% 16,77% 68,86% 

Entre 50% e 75% 10,18% 79,04% 

Acima de 75% 20,96% 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A situação pós-OPA exige ainda mais cautela, visto que uma maior quantidade de 

empresas passou a ter performance média negativa para o período analisado, além disso, no 

geral, as empresas que tiveram crescimento no EBITDA o obtiveram em uma escala menor do 

que no período pré-OPA. 

 

 

Tabela 6 – Distribuição das Empresas Analisadas por Taxa de Crescimento em EBITDA 

Média ao ano pré-OPA 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 
Somatória 

Menor que -10% 10,18% 10,18% 

Entre -10% e 0% 13,17% 23,35% 

Entre 0% e 10% 19,16% 42,51% 

Entre 10% e 25% 26,95% 69,46% 

Entre 25% e 50% 22,16% 91,62% 

Entre 50% e 75% 4,79% 96,41% 

-Acima de 75% 3,59% 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao comparar a média de crescimento anual entre os dois períodos para todas as 

empresas, é possível observar que a performance média das empresas pós abertura de capital 

teve uma queda significativa no crescimento, passando de 37,26% para 16,90%, uma variação 

de -54,64%. Esta variação negativa no indicador de EBITDA pode ser explicada, em parte, por 

um afrouxamento da rigidez nas despesas e custos da empresa acarretada pela liquidez obtida 

com a oferta inicial das ações, mas também com um maior investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, visando ganho de competitividade. 
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Entretanto, a análise das despesas com pesquisa e desenvolvimento não corroboram 

tanto com a segunda hipótese. É esperado que haja um aumento nas despesas de P&D, ao 

menos, próximo a proporção de desaceleração do EBITDA, todavia, não é isto que acontece. 

Analisando este tipo de despesa, nota-se uma queda na taxa de crescimento média da mesma. 

No período anterior à OPA, a taxa média das empresas analisadas era de 28,46% ao ano, valor 

que passou para 21,70% após a OPA, denotando uma desaceleração em descompasso com a 

queda na taxa média de crescimento de EBITDA. 

A variação do EBITDA deve ser analisada com atenção pelos investidores pois 

demonstra se a empresa está melhorando sua eficiência ou aumentando sua produtividade 

(SANTOS, 2000). Das 167 empresas analisadas, 27 (16,17%) passaram de uma performance 

positiva pré-IPO para uma negativa após a oferta, enquanto 23 (13,77%) fizeram o caminho 

inverso. 12 (7,18%) permaneceram com o EBITDA em queda após a OPA. Desta forma, o 

número total de empresas que tiveram queda no indicador analisado passou de 28 (16,77%) 

para 39 (23,35%) nos anos posteriores. 

É importante ressaltar que estas últimas análises consideram somente o 

crescimento/queda na performance do EBITDA destas startups, sendo necessário a verificação 

dos valores absolutos das mesmas, buscando entender se as mesmas estão tendo um superávit 

ou um déficit em sua operação. 

Uma investigação apenas sobre os valores absolutos, demonstra que quase um quarto 

das empresas analisadas não apresentaram lucros brutos durante o período analisado. 

 

Gráfico 5 – Participação de Empresas com EBITDA Negativo por Ano em Relação à OPA 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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O Gráfico 5 demonstra que, apesar das empresas terem captado um valor substancial, 

isto não corrobora de maneira significativa para a construção de um caminho para a 

lucratividade, afinal, não há mudanças relevantes no número de empresas com EBITDA 

negativo nos anos seguintes pós-IPO. 

 

Gráfico 6 – Participação de Empresas com EBITDA Negativo no ano de IPO por Segmento 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao analisar as empresas com EBITDA negativo, percebe-se que as que estão ligadas 

de forma mais intensa à tecnologia da informação possuem maior incidência de empresas 

deficitárias no ano de IPO. 

No Gráfico 6, também é possível observar que empresas que possuem uma ligação 

com setores mais tradicionais, como Construção e Mercado Imobiliário, Energia e Logística 

não apresentam representantes deficitário, o que pode estar ligado diretamente à dinâmica de 

monetização destes mercados. 

Ainda, nota-se percentuais bastante preocupantes em empresas relacionadas à Saúde e 

Bem Estar, implicando em impactos que afetam diretamente a vida de pessoas, caso estas 

empresas venham à falência; empresas de delivery que geralmente oferecem um importante 
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complemento de renda para camadas sociais menos favorecidas e um importante canal de 

vendas para pequenos negócios da economia real; empresas com soluções para recursos 

humanos que podem afetar diretamente a relação empregador-trabalhador em caso de 

fragilização; ainda, há empresas relacionadas à finanças que podem afetar diretamente a 

poupança e renda de parte significante da sociedade, visto que muitas desta possuem uma base 

de usuários de mais de 7 dígitos. 

É importante frisar que esta amostra não considerou os outliers, mas sendo a atividade 

das empresas de base tecnológica bastante volátil, com variações que, muitas vezes superam os 

três dígitos, cabe uma observação à tais organizações. 

 

4.2.1 EBITDA DEFICITÁRIO COM OUTLIERS 

 

A análise do EBITDA compondo os outliers se faz necessária em virtude de o desvio 

interquartil ter desconsiderado boa parte das empresas que obtiveram performance negativa 

para RECEITA e EBITDA. 

 

Gráfico 7 – Participação de Empresas com EBITDA Negativo por Ano em Relação à OPA 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao considerar os Outliers, o volume de empresas que possuem EBITDA negativo 

denota atenção, visto que não há, também, uma melhora significativa nos anos seguintes. 
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Tabela 7 – Distribuição das Empresas Analisadas por Margem EBITDA 

Aporte em Milhões de 

USD 

Percentual de Empresas 

Analisadas 
Somatória 

Menor que -100% 34,73% 34,73% 

Entre -100% e -50% 2,99% 37,72% 

Entre -50% e -25% 7,19% 44,91% 

Emtre -25% e -10% 7,19% 52,10% 

Entre -10% e 0% 9,58% 61,68% 

Entre 0% e 10% 10,18% 71,86% 

Entre 10% e 25% 11,38% 83,23% 

Entre 25% e 50% 11,38% 94,61% 

Acima de 50% 5,39% 100% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao destrinchar a Margem EBITDA Média – razão entre EBITDA e Receita média - 

para o período analisado, a adversidade é ainda mais preocupante. Mais de um terço das 

empresas analisadas apresentaram Margem abaixo de -100%, ou seja, apresentaram 

recorrentemente custos e despesas maiores que o dobro de sua receita. Enquanto, apenas 

38,32% apresentaram Margem EBITDA Média positiva, mais de 60% apresentou um resultado 

negativo. 

O EBITDA deficitário não é um problema por si só, mas sim, quando não há a 

visualização de um caminho para se atingir o Ponto de Equilíbrio, passando a gerar lucros. 

Todavia, nos últimos, anos se tornou recorrente a OPA de empresas que não lucram e não 

necessariamente apresentam uma expectativa de aumentar a eficiência para geração de caixa 

próprio. 

Em 2019, o número de empresas que não registram lucros e realizaram a oferta pública 

de ações no mercado americano chegou em níveis similares aos vistos no ano 2000, quando 

ocorreu o estouro da bolha da internet (Bloomberg, 2020). 
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Figura 5: Proporção de Empresas Sem Lucro que realizaram IPO nos EUA 

 

Fonte: Bloomberg. 

 

Pode-se afirmar, que esta proporção se deve principalmente à consolidação do 

mercado de Venture Capital e Private Equity, que disponibiliza, por meio de aportes, o capital 

necessário para manter estas empresas em funcionamento até a realização do IPO. 

Entretanto, não se pode afirmar ainda que isto está diretamente ligado à uma 

fragilização de mercado, afinal, caso a startup consiga passar a ter uma condição superavitária, 

isto gerará retornos aos investidores. Todavia, em conjunto o aumento da frequência de IPO’s 

que não possuem lucros, pode estar o aumento no número de empresas sobreavaliadas e, por 

consequência, o aumento no risco. 

A sobreavaliação está inerentemente ligada a algumas possíveis hipóteses, mas 

tratando-se de empresas de base tecnológica isto pode estar relacionado à falta de viabilidade 

no longo prazo do negócio e fraudes/irresponsabilidade financeira. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Para discutir estas hipóteses e como elas podem gerar aprendizados para os 

investidores de risco, diminuindo à tendência à fragilização, é oportuno o estudo de alguns 

casos de empresas que conseguiram levantar montantes significativos em aportes, mas, mais 

tarde, enfrentaram crises para provar a sustentabilidade do negócio. 

Na próxima seção será analisado o caso da empresa norte-americana WeWork, uma 

das startups que mais captou em rodadas de Capital de Risco (Crunchbase, 2020). O caso de 

fracasso desta companhia talvez seja um dos mais emblemáticos da história da indústria do 

Venture Capital e as razões deste estão intrinsicamente ligadas às hipóteses levantadas. 

 

5.1WECOMPANY: FALHAS DE GOVERNANÇA E OPERAÇÃO DEFICITÁRIA 

 

Espaços de Coworking são ambientes de trabalho utilizados por diferentes segmentos 

profissionais, a maioria freelancers, trabalhando em diversos graus de especialização na vasta 

indústria do conhecimento (GANDINI, 2015).  

Na última década, devido ao avanço das telecomunicações, o trabalho remoto se tornou 

mais comum, visto que é cada vez menos necessário a presença física para alinhar comunicação 

ou tomar decisões. Com isso, um novo modelo de negócios surgiu para atender a demanda de 

clientes que precisavam de um lugar com infraestrutura para responder às necessidades da 

rotina diária de trabalho. Diversas empresas surgiram com a proposta de aluguel, não mais de 

salas, mas de mesas individuais, em ambientes colaborativos e agradáveis. Uma das mais 

conhecidas neste segmento foi, com certeza, a The We Company, também conhecida como 

WeWork. 

A WeWork foi fundada em 2010 por Adam Neumann e Miguel McKelvey em Nova 

Iorque, EUA. Os dois sócios possuem um histórico empreendedor, já tendo possuído outras 

empresas, dentre elas a Green Desk, que também disponibilizava espaços de coworking 

(TURK, 2018). 

Após terem vendido a Green Desk, Neumann e McKelvery fundaram a WeWork com 

a proposta de valor de ser um espaço global de trabalho que entregasse soluções flexíveis, 

inspiradoras, focadas em espaços seguros e com uma experiência incomparável de comunidade, 

como a própria empresa define (SEC, 2019). Esta proposta agradou o mercado e a empresa 

escalou rapidamente seus resultados. 
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Um dos maiores diferenciais da WeWork foi revolucionar o modo como o mercado 

observa o setor imobiliário, trabalhando o aluguel como serviço (LIETZ, 2020). Basicamente, 

o modelo de negócio da empresa foca em dois clientes principais: pequenas e médias empresas 

– alugando espaços de trabalho de forma flexível e com contratos de curto período; e grandes 

companhias – alugando espaços personalizados com prazos maiores (3 anos), mas mantendo a 

flexibilidade. 

Com uma proposta bastante inovadora, o WeWork cresceu de dois escritórios e 450 

membros, em 2010, para 528 escritórios espalhados por 111 cidades e cerca de 527.000 

membros em 2019. Este crescimento e a visão de mercado da startup geraram interesse na 

holding japonesa Softbank, que investiu, em 2017, 1,9 Bilhão de dólares na empresa de 

Neumann e McKelvey (CBInsights, 2017). 

 

Figura 6: Plataforma Global WeWork 

 

Fonte: S-1 WeWork, US Securities and Exchange Comission 

Entretanto, o Softbank com o seu Vision Fund não foi o único fundo de investimento 

a fazer aportes consideráveis na empresa. Em 2011, a startup já captava seus primeiros milhões 

para garantir a ambiciosa expansão. Na tabela 8, é possível conferir uma relação dos principais 

aportes, o valor total da empresa, bem como, os principais Fundos de Venture Capital 

envolvidos. 
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Tabela 8 – Rodadas de Investimento WeWork 2011-2018 

Ano Aporte Valuation Investidores 

2011 US$ 1 mi Não revelado DAG Ventures 

2012 US$ 23,85 mi US$ 97 mi Não revelado 

2013 US$ 40 mi US$ 440 mi Não revelado 

2014 US$ 512 mi US$ 5,44 bi 
JP Morgan Chase, Benchmark Capital e Goldman 

Sachs 

2015 US$ 433 mi US$ 11,3 bi Glade Brook Capital 

2016 US$ 690 mi US$ 16,9 bi Hony Capital e Legend Holdings 

2017 US$ 4,4 bi US$ 21,2 bi Softbank 

2018 US$ 5 bi US$ 47 bi Softbank 

Fonte: CBInsights – adaptado pelo autor 

 

Como pode ser observado, o WeWork em pouco menos de uma década chegou a um 

valor de mercado total de quase 50 bilhões de dólares. Aos longos desta trajetória, o capital 

adquirido foi investido principalmente na expansão dos negócios e na aquisição de 17 outras 

empresas, principalmente com o objetivo de trazer solidez para o negócio principal, entretanto, 

isto não necessariamente significou ganho de eficiência e governança. 

Em meados de 2019, objetivando uma nova captação de recursos, o WeWork planeja 

seu IPO. Segundo o banco norte-americano Morgan Stanley (2019), a abertura de capital da 

WeCompany poderia elevar o seu valuation para US$ 104 bilhões. 

Entretanto, ao iniciar o processo de abertura de capital, as demonstrações financeiras 

da companhia foram disponibilizadas publicamente via Prospecto para a Comissão de Valores 

Mobiliários dos EUA (SEC) e os dados não eram nada positivos. 

Apesar da taxa de crescimento anual composta (CAGR) do WeWork ser maior do que 

100% para o período de oito anos disponibilizado (2010-2018), o indicador EBITDA apresenta 

valores preocupantes. Enquanto a receita da empresa cresceu 105% no ano de 2018, atingindo 

US$ 1,82 bi, suas perdas cresceram proporcionalmente para US$ 1,9 bi, uma variação de 107% 

em relação ao ano anterior (LIETZ, 2019). 

A estrutura de gastos reportada é extremamente dispendiosa, cerca de US$ 1,52 bi 

foram gastos somente com despesas de aluguel e US$ 313 mi com depreciação e amortização, 
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em conjunto com outros indicadores, a despesa total reportada no ano de 2018 foi de cerca de 

US$ 3,5 bi, quase o dobro da receita para o período.  

Os gastos ligados diretamente à operação da companhia demonstram que, mesmo 

realizando uma grande expansão, reverter a situação para um cenário lucrativo é extremamente 

complicada, visto que a empresa precisaria reduzir sua estrutura de gastos pela metade, todavia, 

para fazer a manutenção da principal fonte de receita do grupo (escritórios) é destinado 100% 

da mesma, obrigando a empresa a buscar fontes de financiamento externas, até então advindas 

de Fundos de Venture Capital, para bancar expansão e despesas administrativas.  

Além do financeiro comprometido, a We Company possui diversas alegações de falhas 

de governança e conflito de interesses. Adam Neumann, que foi CEO da companhia até 2019, 

é proprietário de alguns prédios que são alugados para a empresa e a mesma realizou 

empréstimos para seu presidente a taxas abaixo do valor de mercado que posteriormente foram 

utilizados para comprar imóveis que mais tarde também foram alugados para a empresa. 

Ainda, Neumann teria embolsado cerca de US$ 6 milhões ao vender o direito do nome 

“We” quando a empresa passou a se chamar We Company. Tais acusações culminaram na 

demissão de Adam Neumann da empresa depois de um acordo. A permanência do CEO até 

então só era possível por conta de falhas de governança e distribuição do poder de voto no 

conselho da empresa. 

Em 2020, a WeCompany foi avaliada em somente US$ 2,9 bilhões e demitiu cerca de 

20% dos seus funcionários. Espera-se que o Softbank, atual controlador da empresa, declare a 

falência da mesma. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma investigação aprofundada 

sobre os impactos dos investimentos de Fundos de Capital de Risco sobre a capacidade de 

geração de lucros de startups. Além disso, foi possível formular duas hipóteses que contribuem 

para o aumento da fragilidade financeira do mercado. 

Não se pode afirmar diretamente que empresas que possuem EBITDA negativo 

necessariamente possuem suas finanças fragilizadas, todavia, pode-se inferir que, com o 

aumento do OPA de empresas que não geram lucro (Bloomberg, 2020) espera-se que a 

frequência de empresas ineficientes também aumente. 

A indústria do Venture Capital possui um papel fundamental na perpetuação de 

empresas que não atingirão seu ponto de equilíbrio, visto que até o momento de OPA esta é a 

principal financiadora destas operações deficitárias. 

Deste modo, ao analisar casos de investimentos falhos, como o WeWork, aprendizados 

devem ser absorvidos para que não se repitam e não impeçam a dinâmica de destruição criativa 

do mercado, fragilizando o mesmo e podendo ser o gerador de futuras crises, visto a cada vez 

maior importância dos Fundos de VC no mercado financeiro. 

Este trabalho entende que é necessário atenção às duas hipóteses levantadas e que 

podem levar a um risco na sustentabilidade financeira de startups. Primeiramente, o 

comprometimento absoluto com os fundamentos e à geração de caixa futuro, atendo-se à análise 

aprofundada da operação dos novos modelos de negócio e da despesa necessária para se manter 

a base de clientes que levará ao breakeven, afinal, o gasto para reter um cliente não deve a 

receita gerada pelo mesmo, algo que empresas de delivery, por exemplo, possuem extrema 

dificuldade, visto a concorrência deste mercado e o baixo grau de diferenciação. 

O segundo ponto está ligado à normas rígidas de governança e controle acionário, pois 

a empresa não deve depender dos fundadores para a tomada de decisões, mas sim de um 

processo rígido e um conselho bem formado, com decisões que priorizem a expansão receitas 

e a diminuição da estrutura de custos e despesas. 

Ainda, vale ressaltar que a OPA é uma das últimas fontes possíveis para captação de 

recurso menos dispendiosa que uma empresa pode obter, desta forma, a ineficiência financeira 

de diversas empresas nesse estágio pode levar  à uma fragilidade geral do mercado, causando 

crises como a da Bolha da Internet nos anos 2000. 
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Por fim, dado à importância do assunto, recomenda-se o aprofundamento de futuras 

pesquisas que considerem a análise de empresas de base tecnológica de forma mais ampla e em 

diferentes mercados, bem como, o aprofundamento de estudos que resultem em modelos que 

priorizem a sustentabilidade financeira em um menor prazo e diminuam o potencial de 

ocorrência de problema agente-principal, comum no processo de financiamento ao longo do 

ciclo de vida das startups e dos Fundos de Capital de Risco. 
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ANEXO I 

 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO WE COMPANY EM MILHARES DE USD 

WeWork  - Demonstrativo consolidado de operação 
Informações 

2016 2017 2019 
   

  Receita 436,099  886,004  1,821,751  

  Despesas:    

  Despesas de locação de operação (1) 433,167  814,782  1,521,129  

  Outras despesas de operação (1) —  1,677  106,788  

  Despesas de pré-abertura de operação de locação 115,749  131,324  357,831  

  Despesas de Marketing e Vendas 43,428  143,424  378,729  

  Despesas de desenvolvimento de mercado e 
crescimento (2) 

35,731  109,719  477,273  

  Despesas administrativas gerais (2) 115,346  454,020  357,486  

  Depreciação e amortização 88,952  162,892  313,514  

  Despesas totais 832,373  1,817,838  3,512,750  
    

    

  Perdas da operação -396,274 -931,834 (1,690,999) 

  Juros e outras receitas (despesas), líquidas -33,4 -7,387 -237,27 
    

  Prejuízo antes dos impostos -429,674 -939,221 (1,928,269) 

  Income tax benefit (provision) -16 5,727  850  
    

  Prejuízo líquido -429,69 -933,494 (1,927,419) 

Fonte: SEC – Adaptado pelo autor 

 

MÉDIA TAXA DE CRESCIMENTO EM RECEITAS, DESPESAS DE P&D E EBITDA 

Empresa Segmento Receita 
Despesas 
P&D  

EBITDA 

Nutanix TIC e Telecom 48,83% 55,66% 64,92% 

Stitch Fix Varejo / Atacado 27,44% 35,74% 7,67% 

Okta TIC e Telecom 56,92% 49,12% 24,55% 

Grubhub Delivery 52,04% 44,87% 41,77% 

GoPro Outros 9,09% 14,03% 12,26% 

Box TIC e Telecom 38,03% 16,71% -7,68% 

IBM Outros -4,18% -1,36% -5,99% 

TransUnion Finanças 13,09% 10,05% 16,77% 
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Arista Networks TIC e Telecom 42,48% 35,32% 59,08% 

Yext Comunicação e Mídia 35,03% 40,43% 45,55% 

Cloudera TIC e Telecom 45,58% 50,67% 54,67% 

Coupa Software TIC e Telecom 48,99% 38,66% 8,88% 

iRhythm Technologies Saúde e Bem-estar 58,29% 52,65% 32,79% 

Alteryx TIC e Telecom 66,48% 57,01% 2,79% 

TriNet RH 17,25% 8,26% 16,29% 

Veritone TIC e Telecom 80,11% 58,66% 49,35% 

2U Inc. Educação 38,56% 39,97% 36,27% 

Qorvo Outros 24,20% 27,32% 71,59% 

Castlight Health Saúde e Bem-estar 78,99% 21,45% -5,43% 

NantHealth Saúde e Bem-estar 19,21% 13,56% -14,81% 

BlackLine Finanças 38,07% 28,62% 14,47% 

Q2ebanking Finanças 33,24% 36,94% 41,64% 

Fortive Outros 3,96% 10,69% 1,52% 

Globant TIC e Telecom 26,81% 36,17% 48,30% 

Quotient Technology Comunicação e Mídia 19,30% 9,16% -12,39% 

Abeona Therapeutics Saúde e Bem-estar 5,68% -34,77% 68,55% 

Avinger Saúde e Bem-estar -0,30% -4,91% 1,72% 

Azure Power Energia 67,76% 54,08% 72,80% 

Tribune Publishing Comunicação e Mídia -8,99% 1,24% -9,55% 

Hewlett Packard Enterprise Internet -8,50% -11,88% -5,05% 

MiRagen Saúde e Bem-estar 34,18% 20,77% 45,64% 

ViewRay Saúde e Bem-estar 81,95% 31,76% 29,17% 

Ekso Bionics Saúde e Bem-estar 33,85% 16,36% 13,01% 

Athenex Saúde e Bem-estar 78,96% 100,24% 33,81% 

TherapeuticsMD Saúde e Bem-estar 56,36% 31,61% 46,53% 

STORE Capital 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

40,20% 31,63% 42,14% 

Laureate Education Educação -7,49% -0,96% -8,52% 

OpGen Saúde e Bem-estar 1,97% 8,38% 18,61% 

Varonis Systems Internet 26,38% 28,02% 72,52% 

Janus Henderson Investors Finanças 32,81% 19,13% 37,49% 

TRACON Pharmaceuticals Saúde e Bem-estar 51,12% 40,72% 74,07% 

GoDaddy Internet 17,08% 12,69% 68,72% 

HTG Molecular Diagnostics Saúde e Bem-estar 61,41% 16,54% 9,60% 

UniQure Saúde e Bem-estar 43,79% 51,46% 36,21% 

Cheetah Mobile Internet 49,80% 40,00% 39,04% 

Proteostasis Therapeutics Saúde e Bem-estar 9,00% 26,93% 32,20% 

Advanced Disposal Services Outros 5,50% -1,35% 3,21% 

Baozun Commerce Varejo / Atacado 38,75% 46,03% 43,92% 

Aeglea BioTherapeutics Saúde e Bem-estar 6,16% 32,13% 54,19% 

IHS Markit TIC e Telecom 16,69% 17,13% 24,62% 

erytech Saúde e Bem-estar 18,48% 38,41% 58,26% 



55 

 

Outlook Therapeutics Saúde e Bem-estar 17,50% 27,76% 45,51% 

DXC Technology Finanças 11,25% 11,74% 41,11% 

Nielsen Comunicação e Mídia 2,81% 13,54% 2,44% 

Midland States Bank Finanças 20,92% 19,03% 25,25% 

Tactile Medical Saúde e Bem-estar 31,53% 31,91% 40,63% 

Altice USA Comunicação e Mídia 9,11% 14,98% 15,69% 

Cadence Bancorp Finanças 16,24% 10,72% 36,76% 

FB Financial Corp. Finanças 19,27% 18,64% 23,53% 

Inogen Saúde e Bem-estar 32,79% 29,26% 27,07% 

Match Group Internet 4,33% 5,72% 22,73% 

Soligenix Saúde e Bem-estar 19,77% 22,38% 15,75% 

Benitec Ltd Saúde e Bem-estar 62,25% 23,63% 8,20% 

AKERS BIOSCIENCES Saúde e Bem-estar 9,95% 16,85% 27,27% 

Servis1st Bank Finanças 17,60% 13,47% 19,39% 

County Bancorp Finanças 12,17% 12,53% 15,27% 

TPI Composites Energia 37,69% 40,81% 50,42% 

National Storage Affiliates Trust 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

44,88% 30,88% 59,27% 

Keysight Technologies Energia 4,30% 9,89% 9,49% 

JBG SMITH 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

11,19% 11,27% -0,48% 

Esquire Bank Finanças 33,05% 20,41% 62,41% 

American Renal Associates 
Holdings 

Saúde e Bem-estar 7,11% 10,31% -8,03% 

Ally Financial Finanças 11,62% 6,79% 10,46% 

Immuron Saúde e Bem-estar 68,44% 21,73% 27,09% 

BioHitech America Outros 13,37% 34,63% 24,45% 

Paycom RH 38,68% 31,10% 63,50% 

Ares Management Finanças 27,01% 47,41% -7,85% 

Walgreens Boots Alliance Saúde e Bem-estar 10,76% 6,28% 6,39% 

Sabre Corporation OUTROS 6,43% 15,84% 0,04% 

Inovalon Saúde e Bem-estar 12,90% 29,32% 13,33% 

Shake Shack Delivery 40,19% 421,20% 45,08% 

Pentair Outros 3,31% -0,78% 14,80% 

Party City Outros 3,47% 8,80% 1,60% 

Barnes & Noble Education Educação 2,55% 11,37% 2,64% 

Hamilton Lane Finanças 13,08% -1,08% 14,41% 

Endo Pharmaceuticals Inc Saúde e Bem-estar 1,44% 14,19% -5,96% 

Invitation Homes Outros 27,71% 18,18% 34,12% 

MTBC Saúde e Bem-estar 40,26% 30,13% -11,53% 

Canada Goose Varejo / Atacado 45,27% 47,29% 72,86% 

Catalent Pharma Solutions Saúde e Bem-estar 6,69% 3,30% 6,89% 

EnPro Industries Outros 0,19% -69,30% 0,25% 

Moelis & Company Finanças 13,09% 12,90% 24,01% 
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Schneider National Logística 7,19% 10,53% 5,83% 

Evoqua Water Technologies Outros 5,75% 4,56% 22,89% 

ZK International Group 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

16,45% 18,57% 3,23% 

Varex Imaging Saúde e Bem-estar 2,82% 16,96% -9,03% 

Newmark Knight Frank (NKF) 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

15,42% 12,25% 35,65% 

Navient Corporation Educação -4,06% 8,48% -10,01% 

Kornit Digital Outros 21,40% 24,94% 18,97% 

Adient plc Outros -3,12% 52,81% -6,95% 

The RMR Group 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

10,51% -6,06% 60,52% 

Michaels Stores Varejo / Atacado 2,14% 1,37% 1,60% 

Santander Consumer USA Finanças 16,72% 14,13% 16,09% 

Smart Global Holdings Outros 13,95% 1,67% 29,93% 

Knowles Electronics Saúde e Bem-estar -4,19% -2,90% -9,63% 

Ardagh Group Logística 8,79% 8,62% 6,49% 

elf Cosmetics Varejo / Atacado 14,35% 15,85% 15,44% 

Emerald Expositions Outros 5,36% 26,61% -4,42% 

REV Group Logística 13,70% 19,16% 14,70% 

Atkore International Logística 3,64% 5,54% 18,92% 

KKR Real Estate Finance Trust 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

61,63% 61,33% 62,05% 

Enable Midstream Partners Energia 13,30% 22,95% 11,59% 

The Chemours Company Saúde e Bem-estar -2,24% 1,68% 13,90% 

Floor & Decor Varejo / Atacado 29,56% 29,18% 38,57% 

BG Staffing RH 15,50% 17,99% 20,91% 

Gcp Applied Technologies 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

-7,52% -2,18% -14,41% 

Liberty Latin America Internet 38,37% 78,45% 36,18% 

Phibro Animal Health Delivery 3,91% 4,56% 6,01% 

Veritiv Logística 6,77% 9,50% 18,96% 

Ryerson Logística 2,69% 2,79% 4,99% 

Foundation Building Materials Outros 25,58% 14,66% 47,94% 

optibase 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

2,65% 9,76% 2,60% 

Bright Scholar Education Educação 38,00% 53,94% 35,24% 

First Foundation Finanças 26,11% 21,00% 42,84% 

J.Jill Varejo / Atacado 4,15% 13,78% -10,83% 

Lantheus Holdings Saúde e Bem-estar 2,18% 3,54% 8,37% 

Urban Edge Properties 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

4,98% -0,24% 3,40% 

NCS Multistage Outros 37,89% 90,19% 74,87% 

Rayonier Advanced Materials Outros 15,28% -51,90% -10,43% 

Trinseo Outros -3,98% 0,87% 2,95% 

Bluegreen Vacations Outros 3,29% 6,92% -0,94% 
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Ingevity Corp. Outros 6,69% 19,34% 15,70% 

Clearway Energy Energia 27,82% 45,99% 38,06% 

Dogness (International) Outros 16,59% 76,14% -9,05% 

Century Communities 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

67,39% 69,25% 55,03% 

SG Blocks 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

28,41% 20,36% 29,32% 

limbach 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

26,21% 28,07% 70,33% 

Hailiang Education Group Educação 27,58% 22,12% 33,78% 

MalibuBoats Outros 27,91% 43,57% 29,02% 

Weis Markets Varejo / Atacado 3,86% 5,25% 0,07% 

Summit Materials Outros 14,45% 31,27% 23,75% 

Penn Virginia Corporation Energia 21,93% 48,32% 48,20% 

Concrete Pumping Holdings 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

17,75% 34,02% 14,25% 

GWG Life Finanças 27,45% 41,40% 12,72% 

RBB Bancorp Finanças 26,74% 29,08% 29,89% 

East Boston Savings Bank Finanças 13,17% 7,87% 21,81% 

Cambridge Trust Company Finanças 7,27% 7,45% 7,93% 

China Customer Relations Centers Varejo / Atacado 32,91% 58,74% 31,78% 

National Western Life Finanças 0,12% 2,55% 5,14% 

Sportsmans Warehouse Holdings Outros 4,91% 8,52% -3,98% 

TangerOutlets Varejo / Atacado 5,14% 49,84% 5,31% 

Grupo Aval Acciones y Valores 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

10,38% 9,23% 12,51% 

Xenia  
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

5,12% -4,78% 0,71% 

Berry Corporation Energia -0,89% -11,88% 55,22% 

GSBDC Finanças 23,93% 76,45% 24,12% 

TCG  Finanças 50,95% 59,10% 54,26% 

Tpg Specialty Lending Finanças 37,71% 63,73% 43,50% 

Apple Hospitality REIT Inc 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

22,21% 33,84% 21,55% 

GasLog Partners Energia 54,77% 69,31% 70,17% 

Patriot Transportati Holding Outros 0,98% 2,94% -4,17% 

City Office REIT 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

43,16% 57,39% 41,77% 

Enel Generacion Chile Energia 4,83% 21,98% 12,80% 

Clipper Realty Inc 
Contrução e Mercado 
Imobiliário 

10,13% 9,43% 9,25% 

Shineco Outros 2,31% 112,42% -16,86% 

Ottawa Ban Finanças 14,30% 14,98% 11,79% 

Caretrust Saúde e Bem-estar 23,19% 20,07% 25,68% 

First Guaranty Bancshares Finanças 4,42% 6,10% 2,62% 

Fonte: SEC – Adaptado pelo autor 
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