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Destaque
1º Trimestre: Capital de risco com saldo positivo
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Em comparação com o mesmo período no ano passado, o primeiro
trimestre deste ano registou um crescimento acentuado na actividade
de Capital de Risco, de €40.178 milhões em 2008 para €103.065
milhões em 2009. Apesar do incremento no investimento, o número
de investimentos concretizados não aumentou significativamente
(registou-se apenas mais um do que no ano anterior). Assiste-se, sim,
a um aumento do valor total investido.
No que diz respeito ao desinvestimento, o cenário é um pouco
distinto. O primeiro trimestre de 2008 ficou marcado por um
desinvestimento na ordem dos €991 mil, ao passo que este ano o
valor ascendeu aos €3.347 milhões. Um aumento justificado pelo
número de operações realizadas, cinco operações em cinco empresas,
enquanto que em igual período em 2008, verificaram-se três
operações em três empresas.
Importa ainda salientar que, a par do que se passou no ano transacto,
não há registo de levantamento de fundos durante os três primeiros
meses de 2009.

89% dos investimentos por buyout
Estudo da Performance dos Fundos da
O buyout foi o investimento mais efectuado
durante o primeiro trimestre de 2009 (88,78%). O
start-up e o growth representam apenas 1,98% e
9,24% do total, respectivamente. Em termos de
sectores, o buyout investiu principalmente em
Ciências da Vida que foi, de resto, o sector que
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Thomson Reuters já foi divulgado
Num trabalho conjunto com a APCRI, foram
divulgados os dados sobre a Performance dos
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acolheu 89,58% do investimento total realizado
neste período.
89,59% do valor total investido corresponde a
investimentos iniciais e 98,79% foi realizado de
forma sindicada.

Fundos do sector nacional de capital de risco. O
estudo analisou um total de 45 fundos, conforme
os dados apurados até 31 de Dezembro de 2008.
Os resultados analisados pela Thomson Reuters
indicam que o retorno de investimento no mercado
de capital de risco nacional desde a concepção,
lucro líquido das management fees e carried
interest, é negativo, na ordem dos -3,9%. Deste
total, os buyouts têm um retorno de -9,9% e o
venture capital de 0,3%.
A análise do retorno de investimento a longo
prazo, calculado numa base de 10 a 20 anos, é
positiva, com valores de 0,3% e 0,6%,
respectivamente.

Consulte o estudo completo em www.apcri.pt

95% das saídas por Trade Sale

Barómetro EVCA de Maio já está
disponível

A última edição do barómetro da EVCA debruça-se
sobre o mercado das Ciências da Vida na Europa.

Leia mais aqui.
Com €3.144 milhões desinvestidos, o Trade Sale
foi a forma eleita para o desinvestimento
concretizado durante o primeiro trimestre deste
ano.
Em termos de desinvestimento importa também
salientar que o sector da Comunicação foi o mais
visado, com 53,36%, seguido pelo dos Produtos
Industriais e Empresariais, com 35,85% do total
desinvestido.
O Venture Capital foi o que mais desinvestiu,
registando €2.053 milhões em três operações de
desinvestimento, em três empresas.
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