
ABVCAP recebe grupo de
investidores internacionais
P ormeio de seu programa Private Equity

&Venture Capital in Brazil, resultado
do convênio entre a ABVCAP e a Apex-
Brasil, a associação recebeu uma comissão
de investidores internacionais da Institutio-
nal Limited Partners Association (ILPA).
A visita contou com a participação dos

investidores MetLife Investrnents, QIC, PSP
Investrnents, Omega Overseas, Future Fund,
Cimarron Capital Partnes, Allianz Capital
Partners, Nippon Life Group e AlpInvest
Partners. Cerca de dez gestores brasileiros
apresentaram suas estratégias de investi-
mento durante o Fund Manager Showcase e
puderam aprofundar seus relacionamentos

durante jantar de boas-vindas à delegação.
Na ocasião, em parceria com Tozzini-

Freire Advogados, a ABVCAP também
promoveu o LPGP Business Rounds, uma
série de reuniões one-on-one entre investi-
dores e gestores ativos no Brasil. Pelo me-
nos 15gestoras participaram do evento, que
teve, ainda, uma reunião fechada entre in-
vestidores internacionais e brasileiros, in-
cluindo a participação da Valia, da Finep e
doBNDES.
A delegação, organizada em parceria

entre ILPA e Cimarron Capital, também
esteve presente em Bogotá e na Cidade
do México.

Webcast sobre Venture Capital

No dia 27 de março, a ABVCAP e aApex-Brasil, com apoio da Der-raik&Menezes
Advogados e da FINEP, além de uma parceria institucional com o FUMIN/

BID, promoverão um webcast gratuito. O tema abordado será atração que a
indústria de venture capital, impulsionada pelas melhorias das condições macro-
econômicas no Brasil e pelo desenvolvimento da classe média, tem provocado em
grandes empresários interessados em inovação.
A transmissão será gratuita e em inglês. Dentre os palestrantes confirmados para o

webcast estão Patrick Arippol, sócio-fundador da DGF Investimentos; Renata Guin-
ther, chefe do departamento de investimentos em fundos da FINEP e Rodrigo
Menezes, sócio da Derraik&Menezes Advogados.
As inscrições podem ser feitas no site: www.brazilprivateequity.com.br

ABVCAP marca presença em seminário

No último dia 28 de fevereiro, a
ABVCAP participou do Programa de

Atração de Investimentos em Participação,
evento que visou a identificação de empre-
sas do setor aeroespacial com perfil e interes-
se em receber aporte de fundos de participa-
ção para alavancar seu crescimento. O en-
contro foi promovido pela Apex -Brasil, em
parceria com a associação, a prefeitura Mu-
nicipal de São José dos Campos e com o

Centro para a Competitividade e Inovação
do Cone Leste Paulista (Cecompi).
Durante o seminário, Ângela Ximenes,

gerente executiva da AB"C\P, falou so-
bre a capitalização de empresas inovadoras
via fundos de priva te equiry, venrure e seed
capital. Christian de Castro. consultor de
empresas da associação. apresentou o pro-
cesso de seleção de empresas para os Ven-
ture Foruns realizados pela _-\B\-C-\P.

FIP busca 20
empresas de
tecnologia

Agestora de fundos Inseed
Investimentos, focada em

empresas e~rly stage, lançou em
março o FIP Inseed FIMA - Fundo
de Inovação em Meio Ambiente -,
destinado a empresas com potencial
de rentabilidade e crescimento de
escala, que disponibilizam soluções
para promover redução do impacto
ambiental em cadeias produtivas. O
fundo tem R$ 150 milhões de capital
comprometido, com recursos do
BNDES, fundos de pensão e
investidores institucionais, e chance
de alcançar R$ 200 milhões.
A gestora prevê investimento em

20 empresas do setor de tecnologia
limpa, que faturam até R$ 20
milhões ao ano. Após os aportes, a
Inseed participará do dia-a-dia das
empresas através de consultoria na
gestão, no desenvolvimento e na
busca de oportunidades de
crescimento do negócio.
A estratégia do FIP visa três eixos

de investimento. O primeiro é o de
soluções ambientais, como gestão e
recuperação de resíduos sólidos,
reuso e tratamento de água e
efluentes, descontaminação do solo,
recuperação de paisagens,
despoluição do ar e redução da
poluição sonora. O outro eixo é o de
tecnologias avançadas, que
desenvolve inovações na área de
gestão e uso sustentável de energia,
construções verdes e agropecuária
sustentável. O último é destinado a
novos modelos de serviços na área
de logística e mobilidade urbana,
eco-franquias e produtos e serviços
sustentáveis. A Inseed já conta com
200 iniciativas cadastradas e em
análise e deve anunciar nos próximos
30 dias o primeiro investimento, já
em análise pela equipe da gestora.
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