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O Empreendedor deve compreender, antes de mais, a filosofia e os objectivos que norteiam a 

actuação de uma Sociedade de Capital de Risco (SCR) para reunir as condições necessárias 

que permitam assegurar os fundos que procura. 

 

Assim, torna-se importante referir que o objectivo da SCR passa pela valorização do capital a 

longo prazo através de investimentos efectuados em empresas de elevado potencial de 

crescimento e valorização devendo, para o efeito, o Empreendedor satisfazer, em termos 

processuais, três critérios: uma equipa de gestão de primeira linha, um produto/oportunidade 

de mercado único que possua uma vantagem diferencial num mercado em crescimento e uma 

oportunidade de negócio capaz de alcançar um investimento significativo de capital. 

 

Torna-se, assim, importante para o Empreendedor conhecer quais os sectores quentes que os 

gestores das SCR estão a observar. Mas como é que se pode identificar esse comportamento 

por parte do investidor? Certamente que a resposta a esta questão se torna embaraçosa, pela 

boa razão de que seguir a tendência é provavelmente a melhor forma de falhar. 

 

Para que se possa perceber a dificuldade de identificar os negócios que podem vir a 

transformar-se em grandes casos de sucesso, analisemos a seguinte matriz sobre as previsões 

dos investimentos bolsistas, a qual nos proporciona quatro tipos possíveis de previsões de 

investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Cristophe Chausson / Howard Marks 

 

As previsões falhadas não têm qualquer tipo de valor mas, também se poderá concluir 

paradoxalmente que, se essa previsão for acertada e tiver merecido o consenso de muitos 

decisores, certamente também terá pouco valor, uma vez que investir numa ideia não única 

resulta em mais valias reduzidas. A título de exemplo, posso afirmar que nos últimos anos, o 

consenso passou sequencialmente por diversos sectores, nomeadamente: softwares de 

gestão, Internet, os sites B2C (Business To Consumer), o B2B (Business to Business), depois 

as telecomunicações e, finalmente, o regresso dos softwares de gestão. 

Previsão de 

Investimento 
Falhada Acertada 

Consensual - $ 

Sem consenso - $$$$$$$$$ 



 

Fazer previsões acertadas sem a existência de consenso, aí está o “Graal”. O trabalho 

desenvolvido pelos gestores de todos os fundos de capital de risco, deverá conseguir afasta-

los de todos os sectores que comecem a recolher consenso, e direccioná-los para a exploração 

de territórios sem consenso. Só este tipo de investimentos poderá gerar verdadeiros ganhos. 

 

É esta aposta que procuramos destacar no âmbito da actividade desenvolvida pela 

Gesventure, seleccionando e prestando apoio na angariação de capital, a empresas que, 

contrariando qualquer tendência ou consenso, tenham conseguido identificar oportunidades de 

mercado únicas, capazes de alcançar uma vantagem diferencial susceptível de gerar mais 

valias num sector em expansão.  
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