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Pós-Graduação da EAESPIFGV, Área de Concentração: Contabilidade, Finanças e

Controle).

Resumo: Partindo-se do pressuposto de que existe uma forte correlação entre o

desenvolvimento de mercados de capitais nacionais e o desenvolvimento econômico das

nações, este trabalho descreve o Novo Mercado proposto pela Bovespa, bem como os

Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa, na busca pelo desenvolvimento sustentado do

mercado de capitais brasileiro. Destaca ainda o momento de atrofia pelo qual passa o

mercado acionário no Brasil, dando ênfase às principais barreiras que vêm impedindo o seu

desenvolvimento no país. Mais especificamente, trata da questão da falta de disclosure nas

informações prestadas pelas companhias abertas aos investidores minoritários, da fraca

governança corporativa que se faz presente nas empresas brasileiras listadas na Bolsa e da

ausência de enforcement das leis e regras que regem esse mercado.

Palavras-Chaves: Mercado de Capitais; Novo Mercado; Transparência nas Informações;

Governança Corporativa; Enforcement; Investidores Minoritários.
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INTRODUÇÃO

o mercado de capitais no Brasil encontra-se em um período singular de sua

história. Além de barreiras intrínsecas que impedem o seu desenvolvimento no país, ele

se depara agora diante de obstáculos de caráter internacional. A diminuição do número

de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, bem como o

lançamento de ADR's por parte de diversas empresas brasileiras no exterior, restringe

sua sobrevivência no longo prazo.

A diminuição do volume de recursos transacionados no mercado bursátil

brasileiro e o processo de privatização de empresas estatais - vendidas para grupos

estrangeiros que já possuem capital aberto nos seus países de origem - agravam a

situação. Inserido esse contexto em um cenário mais amplo, onde Mercados de Capitais

Nacionais estruturados e eficientes são assumidos como elementos fundamentais de

desenvolvimento econômico, o Brasil se encontra em clara posição de desvantagem

competitiva em relação a outras nações. O mercado de capitais brasileiro precisa, na

medida em que perde atratividade, se reposicionar estrategicamente diante desse quadro

de escassez de empresas dispostas a negociar suas ações em Bolsa e ao mesmo tempo

de globalização fmanceira acentuada, cuja principal conseqüência é um formidável

acirramento da competição internacional nos mercados fmanceiros e de capitais.

Diante desse quadro emergencial, a Bovespa lançou em dezembro de 2000 o

NOVO MERCADO, com o intuito de resgatar o mercado de capitais no Brasil. Esse

segmento especial de negociação de ações dentro da Bovespa, com regras de

transparência e de governança corporativa bem mais rígidas que as atuais, além de uma

câmara de arbitragem independente visando ao solucionamento rápido e rigoroso de

conflitos, propõe criar um ambiente de estímulo à abertura de capital por parte das

empresas nacionais, bem como permitir a migração das empresas já listadas em Bolsa

para esse novo segmento de listagem.

A idéia central do NOVO MERCADO, baseado tanto em estudos internos

encomendados pela Bovespa como em análises de estudos internacionais, é que

investidores estariam dispostos a pagar um prêmio por ações de empresas mais

transparentes e que se guiem por princípios elevados de ética e de governança

corporativa. Esse prêmio adicional funcionaria, por sua vez, como elemento redutor do
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custo de capital dessas empresas e conseqüentemente de vantagem competitiva para as

mesmas.

Reconhecendo as distorções do atual modelo, a Bovespa apresentou uma

proposta de caráter inovador. Ao invés de propor correções no atual mercado, que

implicariam uma série de dificuldades de caráter jurídico e de implementação complexa,

ela criou um segmento delistagem completamente novo, livre dos vícios e imperfeições

que tanto caracterizaram o mercado de capitais no Brasil.

Dentro desse contexto, o presente trabalho descreve o NOVO MERCADO

proposto pela Bovespa, haja vista a necessidade de se ter no Brasil um mercado de

capitais pujante e bem desenvolvido. A abordagem que aqui será dada assumirá o

mercado de capitais como um elemento de lubrificação do sistema econômico e de

fundamental importância a qualquer país que queira se inserir no atual mercado

globalizado, mediante o fortalecimento das empresas nacionais:

Por consistir em trabalho de natureza descritiva/analítica e de caráter

compilatório, esta Dissertação não pretende testar hipóteses. O primeiro capítulo

consistirá em uma revisão bibliográfica das funções desempenhadas pelos Sistemas

Financeiros como um todo, e dos Mercados de Capitais em particular, e de como a

presença de Mercados de Capitais fortes favorece o desenvolvimento econômico das

nações. Aborda ainda os aspectos positivos e negativos da abertura de capital, do ponto

de vista das empresas.

No segundo capítulo será apresentado um panorama geral e um breve

histórico do mercado de capitais no Brasil, destacando-se o papel que o governo

desempenhou no passado na sua formulação e como influenciou seu desenvolvimento.

Realça também os principais entraves ao desenvolvimento desse mercado no país e

algumas evidências de atrofia que aparecem a partir de meados da década de 90, que

refletem o momento de encruzilhada pelo qual passa a Bolsa brasileira. Por fim, ressalta

o potencial de crescimento que ainda existe para o mercado nacional, comparando-se

índices locais com parâmetros internacionais, e a necessidade de se realizar uma

profunda reformulação no seu modelo.
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o terceiro capítulo descreve o conceito de Governança Corporativa, bem

como alguns estudos referenciais que mostram a correlação existente entre governança

corporativa e o sucesso de Mercados de Capitais que a adotam. Essa análise é

fundamental para se compreender os alicerces nos quais estão ancorados os princípios

do NOVO MERCADO. Destaca também a falta de proteção dada aos acionistas

minoritários no Brasil, assumida, pela Bovespa, como uma das principais barreiras que

impedem o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

No quarto capítulo, destacam-se três elementos adicionais que vêm dar

suporte teórico e prático à Bovespa na criação do NOVO MERCADO. Em primeiro

lugar o mercado de capitais alemão, particularmente o Neuer Markt, utilizado como

parâmetro e modelo de sucesso na construção do projeto brasileiro. O segundo, uma

pesquisa da consultoria americana McKinsey & Company, revela o quanto o investidor

institucional estaria disposto a pagar como prêmio por ações sujeitas a regras de

transparência e de gover~ança mais exigentes, regras estas presentes no NOVO

MERCADO. O terceiro é um estudo do Banco de Investimentos Merrill Lynch que

avalia, através de índice específico, o quanto de transparência e de governança possuem

as regras que regem o NOVO MERCADO.

O quinto capítulo descreve detalhadamente o NOVO MERCADO, os Níveis

1 e 2 de .Governança Corporativa e as principais características da Câmara de

Arbitragem, propostos pela Bovespa em dezembro de 2000. Além disso, destaca um

levantamento interno realizado no início do ano de 2001, pela própria Bovespa, que

mostra quais empresas estariam potencialmente aptas a aderir ao novo segmento de

listagem e aos dois níveis de governança intermediários. Ressalta ainda o início de

operações do Nível 1, com as 15 primeiras empresas aderindo voluntariamente às suas

regras, e o novo índice criado pela Bovespa, com o intuito de avaliar as ações das

empresas que possuem governança corporativa diferenciada, o IGC.

O sexto capítulo aborda o papel que o BNDESPar, os Fundos Institucionais

e o Conselho Monetário Nacional (CMN) estão desempenhando frente ao NOVO

MERCADO e as principais ações por eles tomadas no sentido de incentivar o novo

projeto e estimular as empresas nacionais a abrirem seu capital.
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Finalmente, no sétimo e último capítulo, à luz das variáveis descritas, da

experiência internacional analisada e dos estudos tomados como referência, procede-se

à conclusão do trabalho, ressaltando-se os benefícios que um mercado de capitais mais

desenvolvido pode trazer à economia brasileira, os objetivos fundamentais buscados

pelo NOVO MERCADO e os elementos que faltam para o seu efetivo funcionamento e

sustentabilidade a longo prazo.

A título de justificativa da pesquisa, vale ressaltar que os fatores que

incentivaram a Dissertação sobre o citado tema provêm da análise da situação

econômica brasileira, das dificuldades de as empresas nacionais se inserirem no

mercado econômico mundial e das barreiras de frnanciamento que essas empresas

enfrentam, haja vista as proibitivas taxas de juros aplicadas no país, que praticamente

inviabilizam a sobrevivência daquelas que buscam recursos através de mecanismos de

emissão de débito ou via empréstimos bancários.
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CAPÍTULO 1

SISTEMAS FINANCEIROS E MERCADOS DE CAPITAIS:

CORRELAÇÕES COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Existem hoje amplas evidências empíricas e considerável suporte teórico

para se acreditar na existência de uma correlação direta entre o desenvolvimento dos

sistemas fmanceiros e de capital, e o desenvolvimento econômico' .. Nesta seção serão

discutidas as razões teóricas devido às quais tal relação deve existir.

1.1 EVIDÊNCIAS TEÓRICAS DE CORRELAÇÃO

As oportunidades de investimentos existentes requerem fmanciamento

compatível com seus padrões de risco, retorno e prazo de maturação, enquanto que a

oferta de recursos financeiros por parte dos poupadores está condicionada a padrões de

risco, retorno e liquidez. Portanto, a viabilidade fmal de cada projeto de investimento é

dada pela possibilidade de o sistema fmanceiro compatibilizar as características de

risco, retorno e maturação do projeto, com as demandas de risco, retorno e liquidez

requeridas pelos fornecedores de poupança.

Nas economias pouco desenvolvidas, as ineficiências em termos de taxa de

crescimento estão largamente associadas à má alocação da poupança em atividades

econômicas, o que ocorre quando projetos mais produtivos são preteridos em relação a

projetos menos produtivos.

Sistemas Financeiros desenvolvidos procuram, pois, corrigir essas

distorções, ocupando um espaço estratégico dentro do sistema econômico através da

participação direta na alocação da poupança na economia e do direcionamento dos

recursos disponíveis para os projetos mais eficientes. Um dos seus papéis principais ~

portanto, facilitar a alocação desses fundos. Isso significa permitir a troca de bens '-,:"

I Os termos "desenvolvimento econômico" e "crescimento econômico" serão adotados como sinôni~;ft

neste trabalho. Num contexto mais formal, todavia, para se atingir o desenvolvimento econômico torna-se

necessário alcançar um alto nível de emprego, estabilidade de preços, eficiência econômica, crescimento

econômico e, por fim, uma efetiva distribuição de renda.
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serviços e facilitar, ao menor custo possível, a transferência de poupança entre

supridores superavitários e tomadores finais deficitários.

1.1.1 Sistemas Financeiros

LEVINE (1997) e ROCCA et al. (1998) sustentam que, de um ponto de

vista teórico, o desenvolvimento do sistema financeiro é um dos fatores causais do

crescimento econômico. Para melhor entender o papel do sistema financeiro nesse

contexto, serão enumeradas cinco funções básicas por ele desempenhadas, ressaltando-

se. de que modo o desempenho satisfatório dessas funções pode influenciar a taxa de

crescimento econômico.

i) Mobilização de Recursos

A função de mobilização de recursos se refere à agregação das poupanças

individuais. Sem tal agregação, os agentes individuais teriam que financiar projetos

inteiros e a escala de cada investimento estaria restrita ao nível da riqueza de quem o

implementasse. No entanto, muito poucas famílias possuem riqueza suficiente para

financiar grandes projetos. Para que as empresas alcancem escalas economicamente

eficientes, é essencial que tenham acesso à poupança de vários investidores. O sistema

financeiro, por agregar a poupança de vários agentes individuais, torna possível a

implementação e otimização desses projetos.

ii) Alocação de Recursos

Em geral, a viabilidade de um investimento não é evidente antes que uma

avaliação minuciosa seja feita. Entretanto, é bastante difícil e custoso avaliar projetos de

investimento, capacidade técnica de seus administradores e condições de mercado,

principalmente se cada investidor individual tivesse que fazer sua própria avaliação, o

que implicaria altos custos de coleta de informação por unidade de capital investida.

Isso ocorre porque as informações coletadas sobre investimentos .prospectivos

dificilmente poderiam ser transmitidas entre os investidores de forma sistemática, pois

um investidor que tenha uma avaliação precisa sobre um projeto pode ter incentivos

para aproveitar essa vantagem informacional em seu próprio benefício, além de que os

investidores podem ter dúvidas sobre a qualidade da avaliação feita por outros.
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Minimizando esse problema, o sistema fmanceiro permite que agentes

institucionais se especializem na coleta de informação (especialização por indústria,

tecnologia, etc.). Tal especialização reduz os custos de coleta e melhora a qualidade da

informação disponível, otimizando o direcionamento dos recursos disponíveis para

investimento. Os investimentos são, assim, dirigidos inicialmente para os projetos mais

atrativos, que apresentam altos retornos e baixos custos de implementação. De fato, os

investidores, tomados individualmente, não são os melhores investidores.

iii) Informação e Monitoração de Empresas

Depois de selecionar os projetos a serem fmanciados, resta aos fornecedores

de capital assegurar que os recursos disponíveis para investimento sejam usados de

maneira adequada para que seu capital de fato receba a remuneração prometida. Tal

medida se deve ao fato de que as administrações podem, eventualmente, distanciar a

execução dos projetos das metas pré-estabelecidas no acordo de financiamento, usando

os recursos ineficientemente ou adotando estratégias que maximizem seu próprio

benefício à revelia dos interesses dos investidores.

Para que seja limitada a ocorrência desses oportunismos, os contratos de

fmanciamento estabelecem condições que cerceiam o poder discricionário dos

administradores. Entretanto, fazer com que condições previamente estabelecidas sejam

respeitadas requer a participação do Estado e uma monitoração contínua por meio de

um processo meticuloso de coleta de informações e de um acompanhamento sistemático

dos projetos em andamento. O Estado, desta forma, teria um papel regulador e

supervisor, garantindo a estabilidade e a tranqüilidade do mercado.

Assim, determinados setores da economia cujos projetos são de difícil

monitoração e de elevado custo de implementação poderiam não obter disponibilidade

de capital, mesmo que os retornos previstos, na média, fossem atraentes.

O sistema fmanceiro pode atenuar essa distorção de duas formas distintas.

Em primeiro lugar, ele reduz os custos de monitoração por unidade de capital investida.

Essa redução aumenta a viabilidade fmanceira de projetos com altos retornos, porém de

difícil acompanhamento, ocasionando melhoria na alocação dos recursos e conseqüente

aceleração do crescimento econômico. Um segundo benefício provém do crescente grau

de controle que os investidores adquirem sobre os projetos fmanciados. Isto é, o
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desenvolvimento de contratos fmanceiros que aumentam o controle por parte dos

investidores reduz os incentivos ao oportunismo. Mercados e instrumentos fmanceiros

são desenvolvidos e aperfeiçoados de modo a forçar as administrações a dirigir suas

firmas respeitando os interesses dos fornecedores de capital.

iv) Administração e Alocação de Riscos

Os agentes econômicos estão sujeitos a riscos de diversas naturezas. As

maneiras pelas quais os agentes tentam se defender contra riscos indesejados e os

instrumentos usados para tais fms impactam sobre as atividades econômicas e, em

particular, sobre as decisões de investimento. Desse modo, o sistema fmanceiro exerce

influência sobre o crescimento econômico através da administração e alocação de

riscos, tendo a questão da liquidez um papel fundamental nessa análise.

A liquidez de um ativo é a facilidade com que o ativo pode ser convertido

em poder de compra sem que o vendedor sofra uma perda considerável de capital.

Ações de empresas americanas, por exemplo, são em geral mais líquidas do que ações

de empresas brasileiras, bem como ativos de curta maturação são mais líquidos do que

ativos de longa maturação. Em contrapartida, a ocorrência de imprevistos provoca

necessidades imediatas de meios de pagamento. Por isso, na ausência de reservas

líquidas, os agentes precisam liquidar ativos antes da data de maturação, o que os expõe

a um risco de perda de capital. Tal risco é denominado risco de liquidez.

Nesse contexto, o risco de liquidez ao qual um agente está exposto depende

da liquidez dos ativos nos quais a sua poupança está alocada e dos imprevistos que lhe

podem ocorrer. Sendo assim, o sistema fmanceiro desempenha um papel fundamental

no processo econômico ao facilitar as transações e trocas de ativos entre os agentes,

aumentando assim sua liquidez.

Portanto, sem um sistema fmanceiro bem estruturado, os investidores

encontrariam dificuldades em controlar sua exposição aos riscos existentes, tanto pela

falta de liquidez quanto pela impossibilidade de diversificação de seus investimentos via

um portfólio selecionado de ativos. Isso os levaria a preferir investimentos com baixos

riscos e baixos retornos, travando assim o crescimento econômico futuro.
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v) Geração e Divulgação de Informações

Os mercados frnanceiros, além de permitirem a seus agentes transacionar

ativos frnanceiros, também provêem informações que são importantes para a tomada de

decisões. Isso ocorre porque os preços dos ativos refletem a escassez relativa de

informações, bem como as informações privadas que os agentes possuem sobre os

mesmos.

Assim, informações que são geradas pelos mercados frnanceiros, tais como

taxas de juros, taxa de câmbio e preço de ativos são elementos fundamentais para as

decisões de investimento. Desse modo, as informações providas pelos mercados

frnanceiros geram, além do benefício no controle de riscos e na tomada de decisões de

investimentos mais eficientes, a divulgação de taxas e preços referenciais para as

demais atividades econômicas.

1.1.2 Mercados de Capitais

Estudos teóricos também apontam um comportamento semelhante para os

Mercados de Capitais. Baseado ainda em LEVINE (1997) e ROCCA et aI. (1998), o

mercado de capitais, como uma parte integrante do sistema frnanceiro, também tem seu

papel em promover o desenvolvimento econômico.

As principais ligações entre o mercado de capitais e o desenvolvimento são:

• mercado de capitais fornece liquidez para investimentos de longo prazo. Isso

permite que, em caso de contingências, os investidores possam liquidar seus ativos

sem sofrer severas perdas de capital. Isso reduz os riscos em aplicações de longo

prazo e, conseqüentemente, permite o direcionamento da poupança para tais

investimentos;

• A liquidez do mercado de capitais permite a criação de derivativos, os quais

permitem melhor diversificação de risco;

• A existência de Mercados de Capitais desenvolvidos permite uma maior disciplina

no gerenciamento das empresas neles listadas;
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• O mau gerenciamento das firmas é refletido em menor preço das ações, o que

facilita a troca de propriedade dessas empresas através de takeovers, isto é, a compra

de empresas ineficientes por companhias mais saudáveis, passando a ser melhor

geridas e proporcionando, assim, um novo ciclo de investimentos e de crescimento;

• Mercado de capitais eficientes permitem que a remuneração das administrações seja

atrelada ao desempenho das ações da empresa. Isso reduz os incentivos para

comportamentos oportunistas por parte dos administradores;

• Mercados de Capitais criam incentivos à análise e à aquisição de informação sobre

as empresas, uma vez que em mercados de alta liquidez, qualquer diferencial nesses

requisitos pode propiciar ganhos. Esse incentivo resulta em uma maior transparência

por parte das empresas dentro do mercado, gerando um saldo positivo para toda a

sociedade.

Além disso, à medida que o mercado de capitais se amplia e se sofistica, a

função de identificar as melhores e as piores empresas passa para os investidores

institucionais, que dispõem de equipes técnicas com capacidade para obter informações,

analisá-las e direcionar o capital para as melhores aplicações. Desenvolvem-se, ainda,

empresas e instituições especializadas em coletar e analisar dados, classificar riscos e

manter o mercado informado.

Esse contínuo processo de auto-regulação passa a exigir um ambiente

corporativo cada vez mais transparente e regido por boas práticas de governança,

bastante salutar em uma economia capitalista de mercado.

1.1.3 Maximização dos Beneficios .

Os benefícios gerados na economia pelos sistemas fmanceiros e pelos, '

mercados de capitais dependem da eficiência com que os itens acima mencionados são

executados. Vale ressaltar, entretanto, algumas das pré-condições para que esses

benefícios sejam maximizados:

• confiança nas instituições: a capacidade de mobilização de recursos depende da

confiança que os agentes depositam nas instituições fmanceiras;

• transparência nas informações (disclosure): as decisões de investimento requerem

clareza quanto aos riscos incorridos;
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• cumprimento de leis e regras (enforcement): a percepção de que as regras não são

cumpridas aumenta consideravelmente o risco percebido;

• baixos custos de transação: a liquidez dos ativos está relacionada com o volume de

transações. Altos custos de transação desestimulam os agentes a realizar operações;

• fragmentação de propriedade: quando a propriedade de um ativo está concentrada

em poucos agentes, o volume de transações é reduzido;

• controle sobre manipulação de preços: os preços devem refletir o nível de

informações que os diversos agentes possuem. A manipulação destrói o caráter

informacional e aumenta o risco dos agentes;

• eliminação de barreiras à entrada: quanto maior o número de participantes, maior o

volume de transações realizado e mais difícil se torna a manipulação de preços.

Os argumentos teóricos apresentados baseiam-se no fato de que a

disponibilidade de bons projetos de investimento e de poupança fmanceira abundantes

não são suficientes para garantir altas taxas de crescimento econômico.

O elo entre esses dois elementos é, portanto, um sistema fmanceiro que

funcione de modo a alocar os recursos aos projetos de maior produtividade. Assim

sendo, a liquidez propiciada pelos Sistemas Financeiros e Mercados de Capitais

melhora a alocação de recursos na economia à medida que redireciona recursos de

projetos com baixos retornos e curta maturação para projetos com altos retornos e longa

maturação.

1.2 ESTUDOS EMPÍRICOS DE CORRELAÇÃO

Evidências empíricas estudadas nas últimas décadas fortemente sugerem

que o desenvolvimento do sistema fmanceiro influencia positivamente o crescimento .-

econômico. Já as evidências empíricas relacionando o desenvolvimento do mercadoi,

acionário com o crescimento econômico são bem mais recentes, sendo inclusive muito.

pouco divulgadas. Diante do contexto desta Dissertação, uma revisão bibliográfica de ~!r
tal correlação mostra-se bastante oportuna.
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1.2.1 Mercados de Capitais e Desenvolvimento Econômico

Os dois trabalhos mais importantes nesta área são de ATJE e JOV ANOVIC

(1993) e LEVINE e ZERVOS (1996). Nesses trabalhos duas medidas do

desenvolvimento do mercado acionário foram adotadas: i) turnover: valor anual das

transações dividido pela capitalização; e ii) valor transacionado: valor anual das

transações dividido pelo PIB.

Implicitamente, o uso dessas medidas pressupõe, corno foi visto

anteriormente, que um dos papéis fundamentais do mercado acionário é prover liquidez.

Conseqüentemente, quanto maior o volume de transações, mais líquido e eficiente é o

mercado.

Baseados no estudo de Atje e Jovanovic, LEVINE e ZERVOS (1996), com

o propósito de testar a existência de causalidade entre o nível de desenvolvimento dos

mercados acionários e o nível de desenvolvimento econômico das nações, analisaram

dados de 49 países no período de 1976 a 1993,foéando as duas medidas de liquidez

citadas acima.

Essas medidas procuravam aferir a liquidez dos mercados acionários numa

escala macroeconômica: o objetivo era medir o grau com que os agentes podiam,

rapidamente, confidencialmente e a baixo custo, negociar ações de empresas

representativas na produtividade dessas economias.

Os pesquisadores, avaliaram, para cada país, o grau de relação existente

entre essas duas medidas de liquidez e três índices 'de crescimento tornados corno

parâmetro: crescimento econômico, acumulação de capital e crescimento da

produtividade. Realizaram, a partir daí, regressões para cada país. Primeiramente,

tornando a série histórica de cada um dos índices de crescimento, no período entre 1976

e 1993, em relação ao valor transacionado em 1976. E, posteriormente, em relação ao

turnover em 1976. Enquanto isso, controlavam diversas outras variáveis que poderiam

influir matematicamente nos resulta,dos, já que elas também poderiam estar associadas 1,\,,
ao crescimento: renda per capita, educação, estabilidade política, taxas de juros, e,~

políticas comercial, fiscal e monetária. " ;•
.\!I,"

~J

Ao analisarem os dados, com o intuito de observar se a liquidez dos

mercados acionários prediriam crescimento econômico subsequente, foi comprovado

urna forte correlação positiva entre os índices.
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Na amostra utilizada nesse estudo, os autores verificaram que o nível inicial

de liquidez dos mercados acionários foi um fator relevante para explicar o crescimento

econômico desses países ao longo dos anos, mais especificamente nos dezoito anos

subseqüentes, que correspondem ao período de análise.

Vale ressaltar que as evidências apresentadas acima se baseiam em dados

referentes a países. Adicionalmente, alguns trabalhos têm procurado detectar relações

entre desenvolvimento fmanceiro e crescimento econômico usando dados relativos a

firmas e a indústrias. RAJAN e ZINGALES (1998), por exemplo, usam a estrutura da

economia americana como um referencial para defmir a necessidade de fmanciamento

externo de cada indústria (investimentos menos fluxos de caixa gerados internamente).

Examinando indústrias numa grande variedade de países, os autores constataram

aquelas que dependem fortemente de recursos externos crescem a uma velocidade

comparativamente maior em países com intermediários fmanceiros e mercado acionário

mais desenvolvidos.

Similarmente, DEMIRGÜÇ-KUNT e MAKSIMOVIC (1996), usando dados

referentes a firmas para 30 países, entre 1980 e 1991, apresentam evidências de que as

firmas com acesso a mercados de ações mais desenvolvidos crescem a taxas maiores do

que aquelas que não possuem tal acesso. Nesse estudo, o desenvolvimento dos

mercados acionários foi medido por três índices específicos: o turnover, o valor

transacionado e a razão entre a capitalização bursátil e o PIB desses países.

Por fim, em LEVINE (1997), existem evidências que sugerem que os

mercados acionários podem ainda ser utilizados como instrumentos de promoção do

crescimento econômico, se bem atrelados a uma política governamental de

desenvolvimento.

Os resultados acima apresentados constituem uma forte evidência de. que

existe uma relação direta entre desenvolvimento dos mercados de capitais e crescimento

econômico. Cuidados devem ser tomados, no entanto, quanto a conclusões acerca da

causalidade. Apesar de não haver um consenso quanto a essa questão, o crescente

volume de evidências tem fortalecido a crença em que o desenvolvimento dos mercados

de capitais é uma parte inseparável do processo de crescimento econômico, ou,

equivalentemente, que o crescimento econômico não se dá à revelia do desenvolvimento

das instituições fmanceiras, particularmente dos mercados de capitais.
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Há que se. destacar também, dentro desse contexto, que "a crescente

competição nos mercados de produtos e serviços' cria a urgência de mecanismos que

viabilizem às empresas nacionais captar recursos a custos que lhes permitam competir

com concorrentes de outros países que têm acesso a fontes mais baratas de capitais. A

inexistência dessas fontes que garantem .competitividade promove a desnacionalização,

pois as empresas nacionais se tornam alvo de aquisição." 2

1.3 ASPECTOS RELEVANTES NA ABERTURA DE CAPITAL

Em cada país, os mercados de capitais apresentam características próprias

relativas ao seu modelo de construção e de desenvolvimento. Da mesma forma, o

processo de abertura de capital das empresas locais apresenta regras particulares a serem

seguidas em cada mercado. Assim, benefícios e custos proporcionados pela abertura

podem se transformar em fatores estimulantes ou inibidores desse processo, dependendo

das condições particulares encontradas.

Portanto, para se compreender melhor essa questão se faz necessário discutir

as motivações que levam as empresas a abrir ou a fechar seu capital. Nesta seção,

baseada em PAGANO, PANETTA e ZINGALES (1998), serão apresentados os

principais. custos e benefícios da abertura de capital. Tal descrição se mostrará

importante nos capítulos posteriores quando serão analisadas, dentro do contexto do

NOVO MERCADO, barreiras adicionais que dificultam. a abertura de capital das

empresas nacionais.

1.3.1 Benefícios e Custos

Teoricamente, empresas abertas apresentam menores custos de capital que

empresas fechadas, pois possuem melhor acesso a recursos frnanceiros, contribuindo

para o aumento de sua competitividade. Isso ocorre não apenas porque têm a

possibilidade de recorrer ao mercado de capitais, mas também porque, mesmo quando

tomam recursos emprestados, o fazem a custos menores, já que sua maior transparência

como empresa aberta reduz o risco percebido pelo mercado e pelos bancos credores.

2 CARVALHO, 2000b. Gazeta Mercantil, p. A3.
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Serão apresentados, a seguir, os principais benefícios e custos associados.

Beneficios

As vantagens da abertura de capital são:

• Acesso a um maior volume de recursos: empresas que necessitam grandes volumes

de fundos podem estar sujeitas a altas taxas de juros ou restrições de crédito. A

emissão de ações pode aliviar tais restrições, permitindo a manutenção de uma

escala ótima de produção e a realização de investimentos em inovação e expansão,

requeridos para manter a competitividade da empresa;

• Menor custo de capital e melhor imagem institucional: são proporcionados pela

percepção de menores riscos pelo mercado, resultante de informações mais

transparentes divulgadas pelas empresas;

• Partilhamento e diversificação de riscos: havendo um grande número de acionistas,

todos se beneficiam pela diluição do risco. Há também a possibilidade de

diversificação de portfólio por parte dos acionistas majoritários. Após o

levantamento de fundos por meio da emissão de ações, a empresa pode diversificar

o risco intrínseco ao seu próprio negócio comprando ações de outras empresas;

• Liquidez dos ativos mobiliários: numa empresa aberta, os acionistas e os

controladores se beneficiam da liquidez de seus investimentos, comparativamente à

baixa liquidez de participações em empresas privadas fechadas;

• Fortalecimento da empresa: criação de um instrumento de capitalização permanente

de recursos via mercado de capitais, mas também via bancos, na medida em que sua

transparência aumenta o poder de barganha dessas empresas junto aos mesmos.

Devido à abertura e à disseminação de informações para o mercado, as companhias

atraem competição para seus credores, assegurando menores taxas de captação e

maiores volumes de recursos;

• Desencadeamento da profissionalização da empresa: o objetivo passa a ser o melhor

resultado econômico, e não os interesses específicos de seus controladores ou

facções políticas, aumentando a eficiência administrativa e facilitando o processo

sucessório;
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• Administração de conflitos: nas crises, a saída dos descontentes se faz via mercado

de capitais, evitando disputas pelo poder que possam destruir o valor econômico

acumulado pela empresa;

• Troca de controle mais eficiente: abrir o capital pode ser o primeiro passo dentro de

uma estratégia ótima de venda da empresa. A venda de uma parcela inicial de ações

pode aumentar o valor de venda do bloco restante das ações.

As vantagens, no entanto, não ficam confmadas nas empresas. Ao captar

recursos via mercado acionário, as empresas investem mais, aumentam a produção e

conseqüentemente geram mais empregos e renda, proporcionando maior arrecadação

pelo governo, que por sua vez pode proporcionar uma distribuição de renda mais justa.

Se bem administradas, a tendência dessas empresas é auferir maiores lucros. Todavia,

pelo próprio conceito de mercado de capitais, esse lucro não fica retido nas mãos dos

controladores. Sua distribuição se dá de forma mais socializada e pulverizada,

beneficiando os investidores diretos ou mesmo os assalariados que investem em ações

por meio de fundos mútuos e de previdência. Em um processo circular extremamente

virtuoso, maior renda significa maior consumo, maior bem-estar, empregos, arrecadação

e assim por diante.

Custos

Os principais custos incorrentes na abertura de capital são:

• Underpricing: um dos mais sérios obstáculos à abertura de capital é que o lote de

ações inicialmente distribuído precisa ser ofertado a um preço, em média, inferior ao

preço de fechamento no primeiro dia em que a ação é transacionada. Por isso, as

ações geralmente precisam ser vendidas com um desconto. Esse fenômeno

(denominado underpricing) tem sido constatado em vários países. Várias teorias

sugerem que o underpricing é natural, pois os agentes que vendem as ações

possuem informação superior à dos investidores que as compram. Assim sendo, o

underpricing aparece como um prêmio que investidores com informação inferior

exigem para transacionar com agentes com informação superior. Ele também está

relacionado à incerteza referente às empresas emissoras;
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• Despesas administrativas: além do underpricing inicial, a abertura de capital implica

alguns custos diretos, tais como: comissão do underwriter, taxas de registro, etc.

Adicionalmente, deve-se considerar os custos periódicos referentes à manutenção da

empresa aberta, tais como: despesas regulares com auditorias externas

independentes, publicações de informações contábeis, taxas de anuidade cobradas

pelas Bolsas de Valores e taxas de fiscalização cobradas pelas instituições

responsáveis, no caso do Brasil, a CVM;

• Perda de confidencialidade: o status de companhia aberta exige a divulgação, para o

mercado, de informações cuja confidencialidade pode ser importante para a

competitividade da empresa. Esse padrão de disponibilização de informação

também expõe as empresas a uma maior vigilância por parte das autoridades fiscais,

reduzindo o espaço para evasão fiscal.

Diante dos fatos' apresentados, verifica-se que alguns custos são inevitáveis.

Uma empresa de capital aberto necessariamente deverá assumir despesas adicionais que

não teria em outras circunstâncias. Esses são pressupostos da abertura de capital. Porém,

esses custos também trazem consigo benefícios no sentido de aumentar a eficiência da

empresa, já que, a partir do momento em que eles passam a ser expostos, possibilita-se

um melhor gerenciamento dos resultados e dos problemas existentes.

Em síntese, o custo de proporcionar informações em quantidade e qualidade

ao mercado faz parte do processo de abertura de capital, mas traz retornos diretos para a

empresa na forma de melhoria em sua gestão e na permanente busca por eficiência e

rentabilidade.
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CAPÍTULO 2

MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL

2.1 ASPECTOS GERAIS

A experiência brasileira em mercado de capitais é bastante singular. Sua

institucionalização foi fruto das reformas implantadas a partir de 1964. Em virtude de

intensas relações comerciais com os Estados Unidos, bem como pelo fato desse país

apresentar o mais eficiente mercado de capitais do mundo contemporâneo, o Brasil

modelou seu mercado fmanceiro com base na experiência norte-americana. Entretanto,

esse modelo implantado em um diferente contexto sócio-econômico gerou sérias

distorções ao longo dos anos. O paradigma americano implantado em um país com

características tão particulares como o Brasil se mostrou inadequado.

A esperança de que a organização do mercado de capitais nacional,

inspirado em modelo de um país mais desenvolvido, conduzisse a um grau mais elevado

de eficiência econômica foi parcialmente frustrada. Embora tenha se tentado um

processo de aperfeiçoamento sistemático do mercado de capitais no Brasil, ele se deu de

forma lenta e ineficaz, refletindo, em grande escala, a sua estrutura sócio-econômica e

as suas tradições culturais, comercias e éticas.

Além disso, apesar de recentemente o Brasil ter iniciado uma política de

abertura econômica e de reconstrução do Estado, sempre se fez presente na história

econômica brasileira uma forte participação do governo na economia. Aos olhos de

hoje, essa marcante presença do setor público, mediante o predomínio de empresas

estatais, funcionou não como um elemento catalisador do processo de desenvolvimento

do mercado de capitais, mas, pelo contrário, como um fator inibido r do crescimento do

mercado acionário nacional. A participação estatal na economia contribuiu ainda para

que as empresas privadas caminhassem no sentido de buscar recursos por intermédio de
I

empréstimos governamentais subsidiados ou através de mecanismos creditícios

bancários, e não na direção da abertura de capital, numa concepção mais moderna de

capitalismo.
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De fato, criou-se um sistema fmanceiro baseado num setor bancário voltado

para o capital de empréstimo de curto prazo. Nesse cenário, a empresa privada nacional

viu-se inicialmente obrigada a depender de recursos próprios para fmanciar sua

expansão. Num segundo momento, diante da limitação dessa fonte de recursos, a

alternativa foi recorrer aos empréstimos de curto prazo, num país onde a inflação e as

taxas de juros elevadas dificultavam tremendamente a obtenção de índices de retorno

suficientemente altos para quitar as dívidas contraídas junto aos bancos. Assim, a saúde

fmanceira de grande parte das empresas brasileiras ficou comprometida.

Pode-se dizer que, desde 1980, a alta volatilidade macroeconômica, as

elevadas taxas de inflação e de juros, a insegurança jurídica e o alto grau de

regulamentação retardaram e distorceram dramaticamente o desenvolvimento do

mercado de capitais brasileiro. Todos esses elementos se mostraram absolutamente

impróprios para o desenvolvimento de atividades baseadas em compromissos de longo

prazo.

2.2 BREVE HISTÓRICO

No Brasil, segundo OLIVEIRA (1977), até meados da década de 60 o

mercado acionário caracterizava-se por pequenos volumes de transação e pela ausência

de base institucional, condições particularmente agravadas pela inflação sem indexação

e pelos balanços não corrigidos.

A partir de 1964, identifica-se a preocupação com o desenvolvimento do

mercado de capitais. Suas bases foram estruturadas a partir da Lei n." 4.595/64 (Lei da

Reforma Bancária) e da Lei n." 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais). A primeira

regulamentou o sistema fmanceiro nacional, criando o Conselho Monetário Nacional

(CMN) e defmindo as atribuições do Banco Central e das instituições intermediárias. A

segunda disciplinou o funcionamento do mercado de capitais, atribuiu sua disciplina ao

Conselho Monetário Nacional e sua fiscalização ao Banco Central, regulamentou 'as

Bolsas de Valores, dispôs sobre as companhias abertas e títulos de sua emissão,

estabeleceu medidas de desenvolvimento (criou incentivos fiscais para emissã(l',e
'\..'1

aquisição de ações e debêntures), defmiu o papel das instituições integrantes do sistema'

de distribuição de títulos e obrigou o registro das emissões públicas no Banco Central.
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Entre 1964 a 1973, com a inflação declinante e a aceleração do crescimento

econômico, o mercado de capitais e especialmente as Bolsas de Valores

experimentaram um importante ciclo de crescimento, que atingiu seu ponto máximo em

1971, com um volume de negócios anual da ordem de 10% do PIB. No último ano

desse período, o mercado sofreu uma crise especulativa de grandes proporções, a qual

demonstrou a necessidade de reformulação de suas bases legais.

No período de 1974 a 1989, o mercado de capitais no Brasil foi aos poucos

sendo reorganizado por uma série de decisões governamentais. Paralelamente à

necessidade evidenciada pela crise de melhorar a regulação e o policiamento do

mercado, além de aumentar a proteção ao investidor e ao acionista minoritário, havia o

objetivo estratégico de preservar um modelo de sistema econômico misto.

A reforma das bases legais do mercado visou, portanto, a suprir capital à

grande empresa privada nacional, no contexto de uma política de desenvolvimento que

pretendia ter como bases de seu tripé:

1. a empresa estatal, financiada pelo governo;

ii. as multinacionais, financiadas por suas matrizes; e

m. a grande empresa privada nacional, financiada pelo mercado de capitais.

Contudo, apesar das boas intenções governamentais, não se consolidou no

período abordado uma cultura compatível com um mercado livre e eficiente. O acionista

minoritário não desenvolveu atitude comprometida com a empresa investida ou mesmo

com suas ações. Em suma, não se forjou, através da intervenção estatal, a criação de

uma cultura de acionistas, de participação em empreendimentos. Os controladores, por

sua vez, não atribuíram importância ao mercado como fonte permanente de recursos, na

medida em que isso envolveria comportamento de respeito aos minoritáríos.

Consolidou-se, como padrão típico, captar recursos e ignorar responsabilidades com o

mercado e com os investidores.

O exemplo de menosprezo ao mercado partiu, na realidade, do próprio

Estado, que, enquanto patrocinador de fundos de pensão estatais, não' cobrou

performance dos administradores desses fundos. Assim, embora acionista controlador

das companhias estatais, companhias essas líderes das Bolsas brasileiras, caracterizou

sua atuação pelo descumprimento explícito da própria legislação e pela desconsideração

com os minoritários.
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Em resumo, os resultados obtidos no período de 1964 a 1989, foram aquém

do esperado, apesar do conjunto de medidas adotado. Afetado por fatores conjunturais

diversos, o mercado somente reagiu de modo significativo a partir de meados de 1983,

com a expectativa do fim do ciclo recessivo iniciado em 1981. Entre 1983 e 1986, o

mercado cresceu acentuadamente, alavancado em 1986 pela grande expansão de

demanda provocada pelo Plano Cruzado. Com o fracasso deste, o mercado enfrentou

nova crise.

Entre 1987 e 1991, o mercado foi prejudicado pela escalada da inflação,

moratória externa, queda das taxas de crescimento e mais duas importantes crises (a

crise especulativa do caso Nahas, em 1989, e o Plano Collor, em 1990).

Novamente, com vistas a recuperar a função do mercado de capitais, o

governo lançou em 1991 o Plano Diretor do mercado de capitais. Consistia em um

conjunto de cinqüenta medidas liberalizantes e de desenvolvimento, cujo traço mais

marcante residia na maior abertura do mercado ao investidor estrangeiro.

Entretanto, a própria legislação brasileira criava obstáculos para o

desenvolvimento de um mercado livre e inovador, pelo simples fato de a mesma ser

muito detalhista, não se limitando apenas a regular as instituições intermediárias e os

processos de captação e aplicação, como seria desejável, mas abrangendo a defrnição

minuciosa de produtos e instrumentos, engessando dessa forma seu desenvolvimento.

De fato, somente podia ser feito aquilo que estivesse expressamente previsto em lei e

regulamentado, postura contraditória às tendências internacionais em que se observa o

aumento da velocidade de mudanças no mercado, mediante a contínua criação de novos

produtos e instrumentos.

Em 1997, houve novamente uma desestabilização do mercado de capitais no

Brasil, devido à alteração da Lei n." 6.404, de 1976 (antiga Lei das SA's), mediante a

Lei n." 9.457/97 (Lei Kandir), que tinha como objetivo claro facilitar o processo de

privatização das companhias estatais. Além de não incorporar estudos que há tempos

vinham sendo feitos pela CVM no sentido de modernização do mercado, a lei promoveu

mudanças retrógradas e casuísticas. Dentre tais mudanças, dois dispositivos bastante

funcionais à privatização destacaram-se: i) a supressão do direito de recesso ' por parte

3 Recesso se refere a situações nas quais os acionistas podem exigir a recompra de suas ações pela
empresa.
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dos minoritários, no caso de cisão e em alguns casos de fusão e incorporação; ii) a

extinção, em caso de transferência de controle nas empresas, da obrigatoriedade de

oferta pública para a compra das ações dos minoritários nas mesmas condições

oferecidas aos antigos controladores (tag along).

Por fim, em janeiro de 2000, houve a assinatura do protocolo de integração

entre as Bolsas de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao qual se seguiram outros protocolos

assinados com as Bolsas regionais. Por meio dessa reestruturação, a Bovespa tornou-se

o único centro brasileiro de negociação de valores mobiliários, já que na época

representava mais de 95% do volume de ações negociado no Brasil, centralizando

também o sistema de compensação, liquidação e custódia e demais serviços de infra-

estrutura (comunicações, informática, etc.) inerentes a essas operações.

A Bolsa do Rio, por sua vez, ganhou a atribuição exclusiva de administrar o

mercados de títulos públicos de negociação eletrônica. Além disso, foi aberta a todas a

corretoras de valores do país a possibilidade de participar de um mercado nacional,

como membros da Bovespa, reservando-se às demais sete Bolsas regionais as atividades

de representação e de promoção do mercado de capitais nas suas áreas de atuação.

Vale ressaltar que praticamente toda a história do mercado de capitais no

Brasil se deu permeada por uma elevada volatilidade macroeconômica, aumentando a

incerteza e a percepção de risco, e por uma forte instabilidade jurídica, sendo leis

implementadas e reformuladas com grande freqüência.

2.3 ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO

No Brasil, diversas são as barreiras que impedem o desenvolvimento do

mercado de capitais e sua função de exercer um papel relevante no contexto econômico

e social do país. No Capítulo 3, serão analisados a fundo os problemas estruturais

referentes à falta de proteção dada aos acionistas minoritários no Brasil. Essa questão

está diretamente ligada ao NOVO MERCADO e constitui, provavelmente, o maior de

todos os obstáculos.
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Nesta seção, longe de se proceder a uma enumeração exaustiva, faz-se

necessário tecer comentários S01:Jrealguns entraves adicionais existentes, que não

podem ser desprezados no processo de compreensão da atrofia do mercado nacional. O

foco será dado nos aspectos culturais envolvidos no processo de decisão de abertura de

capital; nas desvantagens da abertura e da manutenção da empresa aberta existentes no

Brasil; na convivência nociva com o efeito crowding out; na excessiva tributação

imposta pela CPMF; e na acirrada competição que existe entre a Bolsa brasileira e a

Bolsa de Nova York, que se faz presente por intermédio dos American Depositary

Receipts negociados na praça norte-americana, os chamados ADR's.

2.3.1 Aspectos Culturais

A forma preponderante entre as empresas brasileiras é ainda a de empresas

familiares fechadas, tradicionalmente avessas à admissão de novos sócios e

particularmente à abertura de capital. Essa mentalidade empresarial, que se reflete no

modo como as empresas são administradas, impôs uma barreira cultural ao mercado de

capitais nacional. Mesmo entre as companhias abertas, predomina a figura do acionista

ou grupo controlador (freqüentemente de natureza familiar), sendo raros os casos de

controle compartilhado e praticamente inexistentes os exemplos semelhantes às grandes

corporations norte-americanas, em que o maior acionista dispõe de pequena fração do

capital total.

Referindo-se ao modelo de gestão das empresas.no Brasil, NASSIF diz que

"a falta de tradição democrática criou bloqueios enormes a qualquer forma de ação

conjunta e de partilhamento de poder que caracterizam as sociedades democráticas." 4

Esse tipo de administração mais antiquada, além de ter prejudicado o

desenvolvimento do mercado acionário no Brasil, afastou as empresas nacionais, ao

longo dos anos, das práticas gerenciais mais eficientes. Na realidade, grande parte das

empresas brasileiras vêm conduzindo suas operações em um ambiente informal e pouco

estruturado, incompatível com a atual economia competitiva e globalizada e indo de

encontro à sua política de capital aberto.

4 NASSIF, 1997. Folha de São Paulo. (Extraído de BERTÉ (1998)).
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Embora atenuado, esse preconceito em relação ao mercado de capitais e às

Bolsas de Valores também se faz presente entre os possíveis investidores,

potencializado por informações distorcidas transmitidas pela mídia. Essa visão

equivocada muitas vezes associa as Bolsas de Valores a "cassinos" - onde predomina a

sorte - ou, ainda pior, a ganhos frnanceiros ilícitos que podiam ser obtidos facilmente

através de especulação frnanceira (manipulação de preços) ou por meio do uso de

informações privilegiadas (inside information), que consiste na utilização de

informações ainda não divulgadas oficialmente ao mercado pelos controladores ou

administradores da companhia, sejam eles membros da diretoria ou do conselho de

administração.

Criou-se um círculo vicioso que reduz ainda mais a liquidez e dificulta o

acesso ao mercado de capitais. Há, portanto, necessidade de se desenvolverem

campanhas institucionais permanentes visando tanto a difundir os benefícios

econômicos e sociais trazi~os pelos mercados de capitais, incentivando esse tipo de

investimento, bem como a promover uma revolução na mentalidade empresarial

nacional em prol de uma maior compreensão das vantagens frnanceiras e gerenciais que

podem ser obtidas com a abertura.

Entretanto, embora a consciência da relação entre o mercado, a poupança e

o desenvolvimento ainda não se faça presente na sociedade, alguns setores começam a

se dar realmente conta do papel fundamental dos mercados de capitais na vida das

empresas, na garantia do futuro dos poupadores e no desenvolvimento econômico da

nação.

Começa-se, no país, ainda que incipientemente, a olhar o mercado de

capitais de um novo ângulo, de uma forma positiva, como fonte real de investimento a

longo prazo, de captação para as empresas e de frnanciamento da economia. Da mesma

forma, considerações depreciativas sobre os mercados de capitais, equivocadamente

feitas no passado, passam a ocorrer com menos freqüência no Brasil. Começa a ser

disseminada uma visão mais moderna, buscando-se um mercado transparente, servindo

a interesses mútuos de poupadores e investidores.
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Em suma, as barreiras culturais impediram por um longo tempo o

desenvolvimento sustentado do mercado de capitais brasileiro, inibindo a abertura de

capital das empresas nacionais e desestimulando o investimento em Bolsa por parte dos

investidores. Embora ainda marcada por uma cultura empresarial conservadora, a

mentalidade do empresariado nacional começa a dar sinais de progresso, com uma série

de empresas demonstrando interesse público em abrir seu capital e listar suas ações na

Bolsa, em especial no NOVO MERCADO.

Existe, portanto, uma grande número de empresas potenciais a serem

prospectadas e estimuladas a aderir a um novo conceito de capitalismo no Brasil. A

própria Bovespa vem desenvolvendo ao longo de todo o ano de 2001 um trabalho pró-

ativo de prospecção e assistência às empresas interessadas em abrir capital no NOVO

MERCADO ou em migrar para os Níveis 1 e 2, níveis intermediários de governança

corporativa.

2.3.2 Desvantagens da Abertura de Capital

Outro fator essencial para se compreender o desempenho insatisfatório do

mercado acionário brasileiro é a falta de incentivos que as empresas nacionais

enfrentam à abertura de capital e à manutenção da empresa aberta. Entenda-se aqui

"incentivos" não como vantagens governamentais, mas como estímulos de mercado,

que justifiquem economicamente a opção de abertura. Dessa forma, mesmo diante dos

benefícios expostos no Capítulo 1, no Brasil não se identifica movimento significativo

por parte das empresas rumo à abertura de capital.

Uma das questões que se observa é que os custos diretos e indiretos da

abertura e da manutenção da empresa aberta no Brasil são bastante altos, muitas vezes

superando os benefícios trazidos por essa decisão. O fim da obrigatoriedade de

publicação dos balanços na imprensa oficial a custos elevados retiraria uma

desvantagem das empresas abertas. Os balanços poderiam passar a ser publicados em

site aberto e gratuito. Custos com auditorias externas e custos de colocação, entretanto,

continuariam a existir, podendo ser atenuados apenas a médio prazo, através de um

eventual ganho de escala do sistema.
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Outra desvantagem freqüentemente citada diz. respeito à perda de

contidencialidade de informações estratégicas, a partir do momento em que a empresa

abre seu capital. A obrigatoriedade de publicar balanços também dificultaria a utilização

de mecanismos informais de gestão (caixa dois), tornando-as, algumas vezes, menos

competitivas que as empresas fechadas. A introdução da, obrigatoriedade de publicação

de balanço a partir de um certo tamanho de empresa, mesmo que fechada, daria uma

,maior isonomia entre as empresas abertas e fechadas, retirando essa desvantagem

competitiva das primeiras. Por fim, há também o fato de que .ocorre uma significativa

perda de flexibilidade na tomada de decisões gerenciais por parte dos

majoritários/administradores quando da abertura do capital, tornando as decisões de

investimento mais lentas e necessariamente mais compartilhadas.

A Tabela 1 traz uma pesquisa de opinião feita entre empresas de capital

aberto no Brasil. Uma amostra de' 43 participantes indicou que os custos de manutenção

(auditorias, publicações de balanços, taxas anuais, etc.) são as principais desvantagens

da abertura de capital: 62,8% citaram tais custos como a principal desvantagem (88,4%

incluíram-nos entre as' 6 desvantagens mais importantes). Fatores relacionados ao custo

do capital próprio (subvaloração das empresas) aparecem em segundo lugar, com 11,6%

dos respondentes listando-os como a principal desvantagem (60,5% incluíram-nos entre

as 6 desvantagens mais importantes). Aspectos ligados à perda de confidencialidade

(liberação de informações estratégicas para concorrentes quando estas são empresas
, ,

fechadas) e necessidade de se fazer um planejamento tributário eficiente foram listados

em primeiro lugar por 16,4% dos respondentes .

. Tabela 1. Desvantagens da Abertura de Capital no Brasil

Fonte: ROCCA e CARVALHO (1999)
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Na Tabela 2, a seguir, tem-se uma visão detalhada dos custos anuais

incorridos com a manutenção de companhias abertas, por item de despesa. Esses custos

estão presentes, de forma agregada, na primeira linha da Tabela 1. A amostra utilizada

na pesquisa foi dividida em três grandes grupos de acordo com o porte da empresa.

Tabela 2. Custo Anual de Manutenção de Companhias Abertas no Brasil (R$ mil)

Fonte Primária: Abrasea

Extraído de NETO e FAMÁ (2001)

2.3.3 Efeito Crowding Out

A manutenção, pelo governo, de altas taxas de juros eleva o custo de

oportunidade do .capital para todos os agentes econômicos, reduzindo o número de

projetos de investimento economicamente viáveis e, portanto, o nível de investimentos

na economia. Esse repasse para o setor produtivo se dá via taxas de juros bancárias

utilizadas em empréstimos.

No que diz respeito ao mercado de capitais, as taxas de juros elevadas para

títulos públicos federais tornam os investimentos em renda variável menos atrativos em

relação a ativos de renda fixa. Dessa forma, recursos que deveriam ser aplicados na

capitalização das empresas nacionais e conseqüentemente no desenvolvimento da~.•.,

economia são drenados para a rolagem da dívida pública. 'y'

De fato, o governo, para rolar sua dívida e fazer com que ela seja aceita pelo

mercado, é obrigado a elevar a remuneração de seus títulos, o que acarreta a preferência

dos investidores por esses papéis em detrimento dos títulos privados. O desincentivo ao

mercado de capitais vem em conseqüência. Esse fenômeno, devido ao qual a dívida

pública toma espaço no mercado de papéis do setor privado, é caracterizado na literatura

econômica pelo termo crowding out.
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Originário dos desequilíbrios fmanceiros do setor público, o crowding out

funciona na prática como um competidor direto e desleal do mercado acionário,

drenando recursos que poderiam estar sendo aplicados em ações de empresas privadas e

minando a competitividade da Bolsa brasileira. Sua solução passa necessariamente pelo

equacionamento do déficit público e pela redução da vulnerabilidade externa.

2.3.4 CPMF

Outro problema de extrema relevância para se analisar a atrofia do mercado

de capitais brasileiro é a excessiva tributação proveniente da CPMF (Contribuição

Provisória sobre Movimentações Financeiras). Criada artificialmente com o intuito de

elevar a arrecadação pública, essa tributação excessiva e ao mesmo tempo distorciva

sobre o mercado de capitais tem como efeito básico o aumento do custo de transação, a

inibição das operações e a conseqüente redução daquele que deve ser um dos pilares

básicos a ser atendido por um mercado de capitais: oferecer liquidez para o investidor.

Por representar um custo superior às margens de transação, esse tributo

desincentiva o processo de compra e venda de papéis e incentiva a migração de

operações no mercado de capitais brasileiro para as Bolsas estrangeiras, principalmente

se se trata de investidores institucionais do exterior. Em um mercado no qual a liquidez

é fundamental e os spreads de intermediação são muito baixos, a CPMF representa um

diferencial de custos praticante incontornável para o investidor. Os que podem migram

para mercados nos quais a tributação tem maior racionalidade.

Para se ter uma ordem de grandeza dos custos provenientes da CPMF, basta

se ter em mente que os custos de transação cobrados, em média, pelas corretoras de

valores mobiliários variam na faixa de 0,10% a 0,15%, incidentes sobre o volume total

da transação. Apenas a CPMF custa 0,38% e incide duplamente na transação fmanceira

envolvendo negociação de ações, isto é, no processo de compra e no processo de venda

de papéis.

Nesse ponto, o Brasil está na contramão do bom senso. Enquanto a

globalização traz consigo flexibilização, agilidade e maior eficiência na operação com

fluxos de capital, a CPMF torna o Brasil menos competitivo na captação desses

recursos, comprometendo o desempenho futuro do mercado de capitais nacional.
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A causa principal da existência da CPMF é a mesma que produz os juros

elevados, o aumento do endividamento público e a instabilidade macroeconômica: o

déficit público. Mostra-se necessário, nesse ponto, uma reforma tributária que venha a

promover uma equalização dos custos tributários entre o mercado de capitais no Brasil e

seus competidores internacionais.

A isenção da CPMF sobre o mercado acionário no Brasil deve considerar,

portanto, os efeitos perversos desse tributo sobre o desenvolvimento do mercado de

capitais nacional e todas as conseqüências negativas que isso pode acarretar.

2.3.5Globalização e ADR's

A globalização dos mercados fmanceiros se ampliou a partir dos anos 80 em

razão dos avanços na tecnologia de informação. O desenvolvimento das

telecomunicações e da informática possibilita a execução rápida e segura de ordens de

transferência de dinheiro e a gestão mais eficiente dos recursos. Esse processo de

integração do sistema fmanceiro mundial prossegue com a Internet, reduzindo-se

drasticamente os custos de intermediação e significando, na prática, que capitais do

mundo inteiro podem, a baixo custo, buscar globalmente as melhores alternativas de

investimento e os melhores retornos.

Por estar sujeita a uma excessiva carga tributária, desproporcionalmente

superior à aplicada nas Bolsas no exterior, a Bovespa tem afugentado os investidores

internacionais e reduzido drasticamente o retorno dos investidores locais. Os efeitos

disso são a diminuição da liquidez, a redução do número de agentes dispostos a operar

no mercado, o desincentivo à abertura de capital por parte das empresas brasileiras, os

fechamentos de capital e, fmalizando esse círculo vicioso, um processo agonizante de

esvaziamento do mercado de capitais brasileiro. Dessa forma, o mercado de capitais no

Brasil se encontra novamente em clara posição de desvantagem competitiva.

Essa extrema liberalização e modernização dos mercados propiciaram a

estruturação de operações fmanceiras globais e uma explosão de novos produtos

fmanceiros, entre eles os ADR's. O risco de esvaziamento pelo qual passa o mercado de

capitais no Brasil se agrava com a emissão desses papéis por parte das empresas

brasileiras nas Bolsas americanas, em especial na de Nova York. A concorrência da

praça norte-americana com a Bovespa tem enfraquecido muito a Bolsa paulista. Em
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1992, apenas 3 empresas haviam lançado ADR's nos EUA. Hoje, aproximadamente 30

empresas brasileiras já têm ADR's transacionados ou em via de listagem na NYSE

(New York Stock Exchange). Dentre elas, empresas do porte da Ambev, Bradesco,

Embraer, Gerdau e Petrobrás.

Segundo a própria Bovespa, a cobrança de CPMF foi quem deflagrou o

processo de esvaziamento da Bolsa de São Paulo e a migração dos negócios para os

ADR's. O tributo afastou da Bolsa nacional os grandes investidores - fundos

estrangeiros, tesourarias e fundos de pensão - que determinavam a liquidez desse

mercado.

Grandes empresas nacionais preferem fazer novas emissões de ADR's na

NYSE a lançar seus papéis na Bovespa. Embora esse fenômeno não seja exclusivo do

mercado brasileiro, as particularidades do mercado nacional recrudescem essa questão.

Em busca não apenas da grande disponibilidade de recursos que gira na praça de Nova

York, mas também da visibilidade que as empresas lá listadas alcançam e dos baixos

custos de captação envolvidos, grandes companhias nacionais têm captado recursos

através desse mecanismo.

Do ponto de vista do investidor estrangeiro, comprar ADR's é mais

vantajoso porque são papéis cotados em dólar, sem estarem sujeitos a riscos de

desvalorização; apresentam maior liquidez, facilitando a compra e a venda dos títulos; e

os custos de operação e os tributos são consideravelmente menores.

Entretanto, do ponto de vista da economia nacional, apenas uma pequena

parcela das empresas brasileiras estão aptas a realizar esse tipo de operação. As

pequenas e médias empresas, por não possuírem escala e credibilidade suficientes para

lançar ADR's, ficam excluídas desse processo.

Por fim, a principal conseqüência da captação via ADR's é fazer com que a

quantidade e a liquidez dos papéis dessas empresas, anteriormente negociados na

Bovespa, reduzam-se drasticamente. Pior ainda, a queda dos negócios que a CPMF traz

ao mercado de capitais brasileiro parece ser irreversível, pois mesmo que o tributo seja

extinto, o estoque de ações em forma de ADR's que está nos EUA não volta no curto e

médio prazos, haja vista os custos de relançamento que teriam que ser novamente

arcados e a impossibilidade de se captarem, na Bolsa brasileira, recursos no montante

agora requerido.
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Diante de todos esses entraves ao seu desenvolvimento, o mercado de

capitais no Brasil vem perdendo força. Fortes indícios de declínio aparecem desde

meados da década de 90, principalmente quando se analisa a evolução do número de

empresas listadas na Bovespa; a queda do volume transacionado; a diminuição de

emissões primárias; e o reduzido número de IPO's.

A seguir, explora-se um pouco mais esses indícios de atrofia.

2.4.1 Evolução do Número de Empresas Listadas

Um importante indicador para explicar o momento de atrofia pelo qual

passa o mercado de capitais brasileiro é a evolução do número de empresas listadas na

Bovespa. O Gráfico 1 contém a evolução desse número de 1990 a junho de 2001, sendo

mínima a diferença entre o número de empresas listadas na Bovespa e o número total de

empresas listadas no país.

O número de empresas listadas cresceu expressivamente na década de 70,

de 200 empresas em 1970 para 404 em 1979. O crescimento na década de 80 se deu de

forma mais moderada, atingindo 592 empresas em 1989. No entanto, como pode ser

observado no gráfico, desde 1990 esse número tem caído sistematicamente, fechando o

primeiro semestre de 2001 com apenas 440 empresas listadas.

Gráfico 1.Evolução do Número de Companhias Listadas na Bovespa
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Observa-se, nesse período, a diminuição do número de empresas listadas

com participações importantes' na Bovespa, cujos papéis tinham grande liquidez e

estavam entre os mais negociados. A abertura econômica e as privatizações tiveram

uma forte influência nessa redução. Elas permitiram a aquisição de empresas nacionais'

por empresas estrangeiras que já possuíam capital aberto em seus respectivos países de

origem e incentivaram o fechamento de capital de companhias brasileiras, devido à

inviabilidade de se utilizar o mercado de capitais como fonte de financiamento.

O fechamento observado afeta diretamente o desempenho do mercado

acionário brasileiro, na medida em que diminui a oferta de papéis disponíveis para

investimento, o número de negócios realizados e, conseqüentemente, a liquidez do

mercado.

2.4.2 Queda do Volume Transacionado

O Gráfico 2 demostra, partindo de 1997, uma forte tendência de queda na

média diária do volume negociado pela Bovespa. Essa diminuição acentuada no volume

de recursos transacionados pela Bolsa afeta negativamente suas operações na medida

em que reduz a liquidez dos papéis negociados, desestimulando, assim, a compra e

venda de ações. Os investidores perdem a segurança, proporcionada pela liquidez, de

que no momento em que desejarem vender suas ações o farão sem sofrer uma

considerável perda de capital.

Gráfico 2. Evolução do Volume Negociado na Bovespa - Média Diária (US$ milhões)
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o pico de negociações observado em 1997 se destaca por dois motivos:

cotação do dólar naquela data próxima à paridade de um para um, entre a moeda

brasileira e a americana; e intensificação do processo de privatização das empresas

estatais, promovido pelo governo federal.

No último mês de julho, a Bovespa movimentou diariamente um valor

médio de R$ 427,5 milhões (aproximadamente US$ 160 milhões), valor esse muito

próximo de seu break even point de R$ 400 milhões, no qual as receitas provenientes

dos emolumentos por ela cobrados se igualam a suas despesas. Abaixo dos R$ 400

milhões diários, a Bolsa terá que se ajustar a uma realidade deficitária, precisando usar o

dinheiro que tem em caixa e em aplicações, ou cortar gastos administrativos e diminuir

o número de novos produtos oferecidos ao mercado.

Para se ter uma idéia do nível crítico a que a situação chegou, é válido

comparar com o período da crise asiática, em outubro de 1997, quando o volume médio

diário de negociação na Bolsa caiu de R$ 1 bilhão para R$ 800 milhões, algo muito

menor se comparado com as quedas recentes.

Analisando-se o Gráfico 3, encontra-se um agravante. Pelos dados

apresentados, o volume de recursos anteriormente negociado pela Bovespa passa a

migrar gradualmente para a Bolsa de Nova York, refletindo o incremento acentuado no

percentual de recursos negociados por meio dos ADR's. Em julho de 2001, 40% do

volume de recursos negociados em Bolsa por empresas brasileiras já se dava nos EUA.

Gráfico 3. Volume Negociado na Bovespa X Volume Negociado com ADR's (%)
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o mercado de capitais americano passa a ser um feroz competidor da

Bovespa, haja vista os elevados custos de abertura e de manutenção sofridos pelas

empresas brasileiras na Bolsa local e os excessivos tributos aplicados sobre as

operações fmanceiras no Brasil, que desincentivam os investidores a aplicarem seus

recursos nos papéis negociados no país. Essa drenagem de recursos compromete

seriamente o desenvolvimento da Bolsa nacional.

2.4.3 Diminuição de Emissões Primárias

A Tabela 3 mostra que, embora tenha havido um crescimento razoável no

volume de emissões primárias no Brasil até meados da década de 90, a tendência atual é

de diminuição drástica nas emissões. Além da diminuição do volume total emitido, ela

se dá com um outro agravante: a concentração em um número cada vez mais reduzido

de empresas.

Contém ainda dados anuais sobre o número de empresas emissoras e o valor

médio das emissões de ações na Bovespa para o período de 1993 a 1999. O valor médio

das emissões, que foi de US$ 53,2 milhões entre 1993 e 1995, cresceu para US$ 162,4

milhões entre 1997 e 1999. No primeiro período 98 empresas emitiram ações, ao passo

que no segundo período apenas 52 o fizeram.

Tabela 3. Mercado Primário no Brasil

1995

1997

1999

Fonte: CVM



42

2.4.4 Reduzido Número de IPO's

Diante desse grave quadro enfrentado pelo mercado de capitais brasileiro, o

desestímulo a novas aberturas de capital se faz presente. Esse quadro de apatia é

retratado no Gráfico 4. Nele se registra o reduzidíssimo número de IPO's (lnitial Public

Offerings). Entre 1994 e 1999 apenas 29 empresas abriram seu capital com emissão

primária de ações e registro em Bolsa, com um pico de 9 aberturas em 1995.

Gráfico 4. Evolução do Número de IPO's no Brasil
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o desinteresse das empresas brasileiras de se financiarem por meio da

captação de recursos via mercado acionário impulsiona-as na direção dos juros

exorbitantes do crédito comercial bancário, do uso de seus escassos lucros retidos ou do

simples engavetamento de projetos economicamente viáveis. Qualquer que seja a opção

adotada contribui para o agravamento da situação do mercado de capitais no Brasil.

2.5 POTENCIAL DE CRESCIMENTO

Apesar de todas as barreiras que vêm impedindo o seu desenvolvimento,

além da crise pela qual vem passando nos últimos anos, o mercado acionário brasileiro

apresenta potencial de crescimento significativo, se comparado a parâmetros

internacionais.
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As Tabelas 4, 5 e 6 ajudam a compreender o potencial de Crescimento

represado. Enquanto o Brasil se apresenta como a nona economia do mundo, seus dados

referentes ao desenvolvimento do mercado de capitais deixam a desejar.

Em termos de número de empresas listadas o Brasil obteve, na média entre

os anos de 1994 e 1996, a décima terceira colocação, segundo dados do Banco Mundial.

No quesito Valor TransacionadolPIB, ele cai para a posição de número vinte e um. No

critério Capitalização BursátillPIB, destaca-se mais uma vez a fraca performance

brasileira, com o Brasil ocupando o vigésimo oitavo lugar.

Tabela 4. Número de Empresas Listadas por País

Média

1994-1996 i[Rankingpaíses
Média
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Fonte: World Development Indicators 1999 (Banco Mundial)

5 Destaca-se em negrito, além do Brasil, a Alemanha, que será foco de análise na seção 4.1.
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Tabela 5. Valor Transacionado por País sobre o PIB (%)

.1 Malásia 145,7

3 Estados Unidos 74

5 Reino Unido 47,2

7 Austrália 38

9 .Canadá 35,4

11 Japão 25

13 Turquia 22,4

15 França 21,6

17 Dinamarca 17,1

19 NOruega 15,5

21 Brasil 15,3

22 México 14,9

24 Nova Zelândia 13,8

26 Itália 9,3

28 Bélgica . 6,9

30 índia 6,8

32 Grécia 5,8

34 Sri Lanka 2,9

36 Argentina 2,4

38 Egito 2,1

40 Venezuela 1,4

Fonte: World Development Indicators 1999 (Ba.nco Mundial)
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Tabela 6. Capitalização Bursátil por País sobre o P/R (%)

Malásia , 279,8

3 Luxemburgo 188,1 .

9 Holanda 89,7

17 Finlândia 41,5

21 Espanha 36,4

22 França 35,5

24 Indonésia 33,2

30 Colômbia

38 Egito

..Fonte: World Development Indicators 1999 (Banco Mundialj

A fraca classificação do Brasil refletida nos critérios de valor transacionado

e de capitalização bursátil como proporção do PIB, além do reduzido número de

empresas listadas demonstram, em termos comparativos, a pouca importância do

mercado acionário relativamente à economia brasileira e um potencial significativo para

expansão.

Aliando esse potencial de crescimento às correções propostas pelo NOVO

MERCADO e ao apoio fornecido pelo BNDESPar, pelos Fundos Institucionais e pela

Resolução.2.829 do Conselho Monetário Nacional, abordados no Capítulo 6, espera-se

transformar a médio prazo omercado de capitais brasileiro, colocando-o numa posição

de destaque, devidamente ajustada à dimensão da economia brasileira.
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2.6 NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO

Diretamente, ao longo da história, o setor público comandou uma parcela

significativa do investimento no Brasil, especialmente através das grandes companhias

estatais. Indiretamente, todos os ciclos de investimento privado ocorridos no passado

foram essencialmente dirigidos pelas políticas oficiais, mediante a utilização de um

amplo arsenal de instrumentos, incluindo tarifas de importação; isenções e incentivos

fiscais; subsídios de crédito; além de transferências de recursos de poupança pública em

benefício de setores considerados prioritários.

A partir do início da década de 90, com a abertura externa, privatizações de

empresas estatais e a estabilização econômica, foram criadas as condições pelas quais o

Estado reduziria gradativamente sua participação na mobilização e alocação de recursos

na economia brasileira. Portanto, analisando-se a política econômica adotada nos

últimos anos, há evidências de que o sistema bancário privado e o mercado de capitais,

caso consiga se reestruturar, deverão assumir gradativamente o papel central na

captação e alocação de recursos na economia brasileira.

Desse modo, a eficiência com que o sistema fmanceiro privado

(intermediários frnanceiros e mercado de capitais) conseguir desempenhar suas funções

básicas passará a ser fator de primeira ordem na determinação do nível e da

produtividade do investimento nacional e, portanto, do potencial de crescimento

econômico e de geração de empregos da economia brasileira.

Deve-se, entretanto, reconhecer a interdependência ainda existente entre o

quadro macroeconômico e o sistema fmanceiro no país. Dessa forma, a consolidação do

processo de estabilização econômica, com a conseqüente aproximação das taxas

domésticas de juros às taxas internacionais, é uma condição necessária para que a

intermediação financeira e o mercado de capitais possam desempenhar suas funções de

modo eficiente.

Diante da realidade exposta, a necessidade de se defmir uma estratégia de

longo prazo para o mercado de capitais no Brasil é indiscutível. O país precisa de um

mercado de capitais em sintonia com a realidade e a demanda econômica brasileira, que

funcione como elemento facilitador e catalisador do processo de desenvolvimento.

Construir um sistema de financiamento efetivo para as empresas no Brasil, por

intermédio de um forte mercado de capitais, mostra-se extremamente importante.
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Entretanto, o caminho para o desenvolvimento do mercado de capitais no

Brasil exigirá das empresas o respeito aos interesses dos minoritários; o rigor na

prestação de contas a todos os acionistas e aos órgãos reguladores; e a preocupação em

informar e em esclarecer os investidores e o público em geral.

É nesse contexto que surge o Novo Mercado. Com ele, a intenção da

Bovespa é contribuir para o estabelecimento das bases estruturais de um mercado de

capitais forte e integrado, capaz de reforçar a liquidez, ampliar o volume de negócios,

reduzir custos operacionais e, em conseqüência, prestar grandes serviços à economia

brasileira.

A maneira como a poupança interna e externa será canalizada para

investimentos no Brasil vai depender das vantagens comparativas oferecidas por cada

alternativa. O mercado de capitais, e em particular o NOVO MERCADO, somente se

consolidará enquanto alternativa. à intermediação fmanceira se for economicamente

eficiente, ou seja, se oferecer a demandantes e ofertantes de recursos condições

competitivas em termos de custo, acesso a informações transparentes, regras justas,

mecanismos jurídico-legais que garantam o cumprimento de regras e contratos e relação

risco-retorno-liquidez atrativa.

No próximo capítulo, destaca-se a governança corporativa e aquele que

parece ser um dos problemas estruturais mais graves do mercado de capitais brasileiro:

a falta de proteção dada aos minoritários, causa direta da atrofia do mercado nacional. A

falta de proteção aos minoritários no Brasil engloba três elementos distintos; porém

inter-relacionados: i) a ausência de transparência nas informações prestadas pelas

empresas nacionais; ii) a falta de garantia dada aos investidores minoritários no país e;

iii) a ineficiência do sistema legal vigente.
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CAPÍTULO 3

A GOVERNANÇA CORPORA TIVA E O NOVO MERCADO

3.1 ORIGEM E DEFINIÇÃO

A discussão acerca da governança corporativa, também chamada de

Corporate Govemance, surgiu nos EUA como resultado da enorme dispersão da

propriedade do capital naquele país e do elevado grau de independência obtida pela

direção profissional das companhias. Essa liberdade por parte dos administradores

começou a ser questionada, gerando uma discussão sobre a determinação de limites à

atuação dos quadros diretivos das empresas.

"Nesta perspectiva, um sistema de governança corporativa emerge

justamente para procurar resolver o problema de agência (agency problem) oriundo da

separação entre a propriedade e o controle das corporações. Na medida em que uma

grande corporação tem sua propriedade pulverizada e seu controle entregue a executivos

não proprietários, coloca-se o problema de como garantir que o comportamento destes

profissionais esteja afmado com a maximização do valor para os acionistas." 6

No Brasil, o termo governança corporativa vem sendo bastante utilizado nos

últimos anos, principalmente pelas escolas de administração e pela mídia especializada.

Mais do que um simples modismo passageiro, o estudo aprofundado e a prática de boas

regras de governançanas empresas nacionais vieram para ficar. Questão amplamente

discutida e debatida nos mercados mais desenvolvidos, a governança funciona como

pano de fundo para o estabelecimento de um capitalismo mais justo e saudável nas

empresas, gerando frutos para toda a sociedade.

Governança corporativa ou governança empresarial é um conjunto de

mecanismos por meio do qual se monitora e se exerce o controle nas grandes

corporações. Em outras palavras, governança pode ser defmida como o esforço contínuo

em alinhar os objetivos da administração das empresas aos interesses dos acionistas,

6 RABELO e SILVEIRA (1999). IE/UNICAMP, p. 6.
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através da adoção de práticas mais justas. Portanto, seu conceito está respaldado nos

princípios de transparência e de ética.

Como, em muitos casos, após o aporte de capital, os investidores

minoritários são desnecessários para o efetivo funcionamento de uma empresa,

constituindo-se numa espécie de sócios de segunda classe, existe um clima propício

para um comportamento oportunista de alguns acionistas controladores e/ou dos

executivos, de modo a favorecer a si mesmos direta ou indiretamente e prejudicando,

assim, os minoritários. 7

De acordo com SHLEIFER e VISHNY (1997), essa expropriação pode

ocorrer de várias formas: 1) venda de ativos da empresa abaixo do valor de mercado

para uma outra empresa de propriedade do controlador; 2) emprego de familiares não

qualificados; 3) implementação de projetos ineficientes, mas que atendam a interesses

particulares dos controladores e/ou diretores; 4) salários excessivamente altos para os

executivos; 5) contratos desvantajosos com empresas fornecedoras controladas pelos

diretores; 6) manipulações nos valores que deveriam ser pagos como dividendos; 7)

simples desvio; etc.

Vale ressaltar que a expropriação desenfreada enfraquece severamente a

capacidade de geração de riquezas provenientes de operações de financiamento no

mercado de capitais, na medida em que investidores potenciais passam a se recusar a

financiar as empresas, o que por sua vez dificulta as atividades empresarias e

:,empreendedoras, fundamentais para a alavancagem da economia.

Governança corporativa pode ser entendida ainda como um conjunto de

mecanismos que investidores não-controladores (acionistas minoritários) têm à sua

disposição para limitar o uso indevido de seus recursos por parte dos controladores

(acionistas majoritários) e/ou dos diretores.

A qualidade da governança depende de três elementos: i) disponibilidade e

publicação de informações relevantes das empresas (disclosure) que permitem aos

titulares dos direitos saber quando esses estão sendo violados. A qualidade do

disclosure está em grande parte associada aos padrões contábeis utilizados. Daí a

importância atribuída aos auditores independentes; ii) mecanismos e regras de conduta

para as empresas e para os agentes envolvidos, como a permissão de participação de

representantes dos minoritários nos conselhos de administração e fiscal; iii) arranjos que

7 Ver CARVALHO e ALMEIDA, 2001a. Fipe, p. 19.
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garantam a observância das regras estabelecidas (enforcement) e que permitam que os

investidores minoritários possam recorrer quando tiverem seus direitos violados. Várias

instituições podem estar envolvidas nessa atividade: órgãos reguladores, Bolsas de

Valores, comissões de valores mobiliários, sistema judiciário, etc. Ainda, a boa

qualidade do enforcement depende não somente de que o julgamento do mérito seja

justo, mas também da rapidez com a qual as causas são resolvidas.

Segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA

CORPORATIVA (2001), por meio do Código Brasileiro das Melhores Práticas de

Governança Corporativa, os mecanismos diretos que visam a garantir o efetivo controle

da propriedade sobre a gestão das companhias são:

• O Conselho de Administração: sua missão é proteger o patrimônio da empresa e

maximizar o retorno do investimento para os acionistas, sem, entretanto, interferir

nos assuntos operacionais da companhia. Entre suas atribuições estão nomear,

orientar, monitorar e demitir diretores; definir políticas de remuneração e estratégias

de negócios; aprovar fusões e aquisições; indicar e substituir os auditores

independentes, etc. Os membros do conselho de administração devem ser eleitos

pelos acionistas das empresas e sua independência frente aos diretores executivos é

extremamente recomendada. Segundo Luciano Ventura, consultor e especialista em

representação de acionistas, "quem acumula os dois papéis está fiscalizando a si

mesmo."

• O Conselho Fiscal: instituição tipicamente brasileira, foi criada com o objetivo de

preencher uma lacuna de fiscalização nas atividades do conselho de administração,

funcionando como um controle independente para os proprietários, sejam

majoritários, sejam minoritários. Seus integrantes são também nomeados pelos

acionistas e sua função é acompanhar e avaliar a gestão fiscal da empresa e o seu

planejamento tributário, evitando a sonegação e otimizando o pagamento de

impostos ao governo.

• Auditoria Independente: Sua atribuição básica é verificar se as demonstrações

contábeis refletem adequadamente a realidade da empresa. Avalia ainda os

procedimentos internos de controle da companhia. Segundo o advogado e professor

Ary Oswaldo Mattos Filho, de forma semelhante ao que acontece no conselho de
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administração, "é necessário retirar do controlador o poder de contratar e demitir a

empresa de auditoria. O fiscalizado, por princípio, não pode contratar e demitir o

fiscal."

Dentre os mecanismos indiretos de governança estão:

• A Monitoração Indireta: esse tipo de monitoração pode ser exercido pelos grandes

investidores minoritários - bancos de investimento, fundos de pensão, fundos de

investimento, etc. -, que diferentemente dos pequenos acionistas minoritários

possuem maiores incentivos e poderes para disciplinar os diretores das empresas;

• O Mercado: em países mais desenvolvidos que não apresentam as deficiências

geradas pelo grande número de ações sem direito a voto, o próprio mercado

funciona, por meio de mecanismo auto-regulador, como árbitro imparcial na

avaliação de desempenho das empresas. Permite, dessa forma, os chamados hostile

take-overs, isto é, a oferta de compra hostil das ações de uma empresa, com a efetiva

troca de controle da mesma, caso ela apresente performance insatisfatória. Esse

mecanismo disciplina os gerentes a administrar as empresas de acordo com os

interesses dos acionistas;

• As Stock Options: como componente do pacote de remuneração dos executivos, as

opções de ações atrelam a remuneração dos mesmos aos ganhos propiciados aos

acionistas. Com isso, observa-se um maior comprometimento dos diretores em

relação ao desempenho fmanceiro da empresa, refletido no preço das ações

negociadas, reduzindo-se o espaço para possíveis conflitos de interesses.

O resultado de tais práticas é um sistema de pesos e contrapesos que

impulsiona a sociedade de forma equânime, promovendo, como subproduto, uma

distribuição da riqueza gerada pela atividade econômica de forma mais eqüitativa entre

os diversos agentes envolvidos. Assim, os princípios da Governança Corporativa visam

a trazer para o domínio societário os avanços democráticos conquistados no campo da

administração pública estatal. 8

8 SAPOZNIC, 2001. Gazeta Mercantil, p. 2.
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Vale destacar que nenhum dos mecanismos acima descritos, tomados

isoladamente, é suficiente o bastante para garantir uma completa observância das boas

práticas de governança corporativa. Entretanto, se bem ajustados e planejados, podem

promover em conjunto um salto qualitativo considerável nas relações existentes entre os

agentes envolvidos no ecossistema corporativo.

Por exemplo, nada garante que os conselheiros de fato protegerão os

interesses dos investidores minoritários, principalmente no caso de serem todos

indicados pelos controladores ou serem eles próprios membros da diretoria,

características típicas dos conselhos de administração no Brasil. Como a maioria das

ações dos minoritários preferencialistas no país não possui direito de voto, a eficácia do

conselho de administração como mecanismo de governança fica comprometida.

Como mencionado anteriormente, a independência dos conselheiros em

relação aos diretores é fundamental. Caso contrário está configurada uma situação típica

de "conflito de interesses", que se caracteriza pelo fato de alguém, ou um grupo de

pessoas, não ser independente em relação a determinada matéria e poder influenciar ou

tomar decisões inidôneas relativas aos assuntos em pauta, muitas vezes em benefício

próprio. Deve-se, portanto, evitar a acumulação de cargos entre conselheiros e diretores,

e dar preferência a conselheiros independentes, sem vínculos diretos com a empresa. Só

assim os conselheiros trabalharão para o bem de todos os acionistas, sem distinção.

Assim, o modelo de gestão mais eficiente parece ser aquele que permite o

compartilhamento de poder entre acionistas, através da venda pulverizada de ações com

direito a voto, e a separação nítida entre gestão e propriedade. Numa ponta, estão os

investidores, representados diretamente pelos conselhos de' administração e fiscal e

indiretamente pela auditoria independente, aportando capital e exigindo resultados. Na

outra, executivos profissionais, prestando contas de seus atos e seguindo objetivos

claros de criar valor para os acionistas.

O mais importante a se ressaltar é que Mercados de Capitais regidos por

boas práticas de governança corporativa colaboram para que a gestão das empresas

esteja sempre alinhada aos objetivos tanto de seus administradores quanto de seus

investidores, ficando a remuneração de ambos atrelada à performance da empresa e de

suas ações. Os administradores se beneficiam por meio das stock options e os

investidores através dos dividendos que passam a ser auferidos regularmente.
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3.2 ESTUDOS REFERENCIAIS PARA O NOVO MERCADO

Embora diante das inúmeras barreiras apresentadas que dificultam o

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, elas não parecem ser as causas

fundamenteis da atrofia do mercado nacional. Evidências recentes indicam que esse

declínio está relacionado fundamentalmente à fraca proteção dada aos investidores

minoritários no Brasil.

Essa ausência de proteção dada aos minoritários se compõe, como já foi

visto, de três aspectos distintos. O primeiro aspecto diz respeito à não disponibilização

de um fluxo contínuo de informações relevantes que permitam aos minoritários avaliar

se seus direitos estão sendo observados. Em outras palavras, ausência de transparência

ou disclosure nas informações prestadas pelas empresas. O segundo está relacionado ao

mau equacionamento do conjunto de regras/leis que regem as relações entre os

minoritários, majoritários e diretores executivos, isto é, à fraca governança corporativa.

O terceiro trata da baixa capacidade que os minoritários têm para fazer com que seus

direitos legais sejam de fato cumpridos, ou seja, o baixo nível de enforcement.

Aliado a essa percepção, um grande número de trabalhos de pesquisa tem

gerado volume considerável de evidência empírica sobre a importância de se

proporcionar proteção ao investidor. Essas evidências se tornam mais claras em LA

PORTA et aI. (1997) e (1998). Esses estudos mostram que países que oferecem maior

proteção aos investidores minoritários apresentam: 1) mercados acionários mais

desenvolvidos; 2) maior dispersão de capital nas empresas abertas; 3) maior número de

companhias abertas (proporcional ao tamanho da população desses países); 4) maior

número de IPO's (proporcional ao tamanho da população); além disso, 5) as empresas

captam mais recursos via mercado acionário e 6) a avaliação de mercado das empresas é

relativamente maior.

Em LA PORT A et aI. (1997), os pesquisadores realizaram estudo

comparativo envolvendo 49 países, organizados em quartis segundo indicadores de

proteção aos acionistas. Ficou evidenciada a existência de forte correlação positiva entre '

esses indicadores e o nível de desenvolvimento dos respectivos Mercados de Capitais.

Serão apresentados a seguir, dados comparativos entre a proteção dada a

investidores no Brasil e em outros países, que servirão como elementos de análise e de

compreensão das idéias propostas pelo NOVO MERCADO, apresentadas no

Capítulo 5.
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Como foi visto anteriormente, a proteção aos minoritários depende também

da qualidade e da transparência das informações disponíveis. Na Tabela 7,

CARVALHO (2000a) destaca o índice de qualidade dos padrões contábeis produzido

pelo Center for International Financial Analysis & Research, assumido como, medida

de disclosure. Baseado na omissão ou inclusão de noventa itens relacionados a práticas

contábeis nesses países, inseridos ou não nos balanços e demonstrativos frnanceiros, os

dados mostram que a qualidade dos padrões contábeis adotados no Brasil é bastante

baixa, apresentando nota 54, para um valor máximo de 90 pontos.

Tabela 7. Padrões Contábeis no Mundo (Nota Máxima: 90 pontos)

Sirigapura 78

Filipinas 65

Tailândia 64

Fonte primária: Centerfor Internaüonal Financiai Analysis & Research

Extraído de CARVALHO (2000a)

3.2.2 Índice de Governança , ~
"'lê

Em LA PORTA et aI. (1998), foi criado um índice de proteção a acionistas

minoritários, chamado índice de direitos anti-controladores, baseado nos direitos a voto

dos acionistas. Esse índice avalia seis critérios distintos e atribui um ponto para cada

critério observado. Portanto, esse índice é um número inteiro entre zero e seis.
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Os critérios adotados foram os seguintes: 1) possibilidade legal para que os

acionistas votem em assembléias por meiode procurações; 2) possibilidade de as ações

serem bloqueadas antes das assembléias gerais; 3) direito a representação proporcional

no conselho de administração; 4) direito a redimir ações pelo valor patrimonial quando

questões fundamentais como fusões, aquisições e mudanças de estatutos são tomadas

(direito das minorias oprimidas); 5) direito dos acionistas de subscrever nova emissão

proporcionalmente ao capital detido; 6) percentual do capital necessário para convocar

uma assembléia extraordinária (soma-se um ponto quando esse percentual é menor ou

igual a 10%).

A Tabela 8, a seguir, mostra esse índice para 49 países. Vale destacar de

antemão, entretanto, que o antigo modelo alemão soma apenas um ponto nesse índice,

sendo um dos países com menor grau de proteção aos acionistas minoritários. No caso

do Brasil, o índice atribuído de valor três (zona intermediária, portanto) representa uma

realidade distorcida, haja vista que a maior parte das ações no país não possui direito de

voto, superestimando, assim, a proteção recebida pelos minoritários.
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Tabela 8. Direito dos Acionistas no Mundo

Dinamarca

~~Iro~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Equador~ea~a--~~~~~--~~~--~~~~~~~~~--~~~--~

Venezuela

!ãéf91ca

Fonte: LA PORTA et aI. (1998)
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3.2.3 Índice de Enforcement

Por último, a Tabela 9 destaca a qualidade do enforcement observado em

diversos países no mundo. A avaliação é feita pela Business Intemational Corporation e

mede a eficiência e a integridade do sistema judiciário nesses países, com os índices

assumindo valores entre zero e dez. Como é observado, o Brasil obtém nota 5,75,

superior apenas às notas obtidas por Portugal, Paquistão, Filipinas,Turquia, Tailândia e

Indonésia.
Esses índices confirmam a percepção de que é restrita a possibilidade de os

indivíduos no Brasil recorrerem ao judiciário ou às instituições governamentais e fazer

com que seus direitos sejamrespeitados.

Tabela 9. Eficiência do Sistema Judiciário no Mundo (Escala: OalO).

Chile 7,25

Fonte Primária: Business lnternational Corporation

Extraído de CARVALHO (2000a)
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3.3 A FALTA DE PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS NO BRASIL

Por várias razões, os requisitos acima apresentados nem sempre são

atendidos de forma adequada no Brasil, restringindo o crescimento do mercado de

capitais e conseqüentemente da economia brasileira.

Nesse momento, faz-se necessário exarrnnar mais detalhadamente as

características do mercado local, principalmente no que tange à questão da falta de

proteção dada ao investidor minoritário. Essa análise é fundamental para a compreensão

dos requisitos propostos pelo NOVO MERCADO, na medida em que um dos seus

objetivos primordiais é corrigir essa deficiência estrutural.

Vale ressaltar que o termo "acionista minoritário" não se refere apenas a

pessoas físicas. Na verdade, cada vez mais o minoritário é o grande investidor

institucional (fundos mútuos de investimento, fundos de pensão, seguradoras) que está

participando cada vez mais ativamente dos mercados de capitais espalhados pelo

mundo.

3.3.1 Ausência de Transparência nas Informações

A informação constitui direito básico do acionista e condição essencial de

funcionamento eficiente do mercado de capitais. Um mercado apenas será eficiente se

todas as informações relevantes forem colocadas à disposição dos investidores de forma

transparente e simultânea. Nesse caso, investidores somente poderão obter retornos

fmanceiros acima da média em função de suas competências e esforços dedicados ao

acesso e à análise imediata dessas informações. Seu processamento e a correta formação

de suas expectativas quanto ao impacto dessas informações, retornos e riscos fornecerão

os preços de equilíbrio das ações.

Desta forma, uma das premissas básicas da transparência é o conhecimento

por todos das regras e das condições do mercado. No caso do mercado de capitais, esse

requisito torna-se extremamente importante, dado o prazo longo e a imaterialidade dos

títulos envolvidos nas transações.

No Brasil, enquanto houve inflação elevada, era muito difícil obterem-se

dados confiáveis e transparentes sobre as empresas. Entender os balanços demandava

um exercício complexo, envolvendo cálculos de deflação para se chegar a valores reais

e comparações com critérios quase sempre variáveis. Com o Plano Real, essa restrição

foi parcialmente superada.
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Indo de encontro a essa realidade, as empresas brasileiras freqüentemente

adotam uma política de informar o mínimo possível, sendo o dever de informar

entendido de modo cada vez mais restrito. A tendência nos EUA é exatamente oposta,

com as companhias se empenhando em fornecer cada vez mais e melhores informações

aos investidores, como instrumento para induzir acionistas a permanecerem mais tempo

com suas ações.

Enquanto que nos EUA a maioria das companhias é aberta, no Brasil isso

não acontece. Alguns analistas sugerem que um fator limitante ao fornecimento mais

amplo de informações por parte das companhias abertas brasileiras é sua convivência

num mesmo mercado com uma grande maioria de empresas fechadas, criando um

problema de assimetria de informação e de desvantagem competitiva em detrimento das

empresas abertas. Dessa forma, as empresas não se sentiriam encorajadas a divulgar

seus números, especialmente aqueles referentes a planos de expansão e a investimentos

estratégicos, já que tais informações poderiam, pelo menos teoricamente, ser usadas

pelos concorrentes em seu próprio benefício. Uma alternativa seria determinar que as

empresas fechadas de grande porte também fossem obrigadas a um grau de disclosure

semelhante ao das empresas abertas.

Transparência, entretanto, não engloba apenas demonstrações contábeis

mais confiáveis, mas também estabilidade das regras/leis que regulam o mercado. A

instabilidade das regras e leis impostas prejudicam diretamente a transparência no

mercado de capitais, pOIS as constantes mudanças prejudicam sua previsibilidade e

funcionamento.

Os critérios previamente estabelecidos não podemestar sujeitos a mudanças

abruptas impostas pela política econômica ou subordinadas a influências de qualquer

outra natureza. Nesse aspecto, o mercado de capitais brasileiro é ainda bastante frágil.

As mudanças nas regras do jogo ocorrem com freqüência, comprometendo seriamente o

desenvolvimento natural do mercado nacional.

Um claro exemplo de redução da transparência é dado pelas alterações na

Lei das Sociedades Anônimas efetuadas em 1997 e pela sua nova versão, que acaba de

ser aprovada pelo Congresso Nacional, após inúmeras mudanças que deturparam

profundamente o projeto original. Ambas as alterações são tratadas em seguida.
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Por tudo isso, os acionistas minoritários arcam com um substancial aumento

de risco nas suas operações em Bolsa no país. O risco total passa a depender não apenas

do risco intrínseco ao negócio e do risco de mercado - que podem ser razoavelmente

avaliados -, mas também de um risco societário, nesse caso de difícil avaliação.

3.3.2 Falta de Garantias aos Investidores Minoritários

Existe consenso entre especialistas e profissionais do mercado quanto à

relevância de se assegurar o direito dos acionistas minoritários em termos de garantia,

fiscalização, obrigatoriedade de se fazer oferta pública no caso de transferência de

controle, direito ao recesso em casos de reestruturação societária, etc. Esses elementos

se constituem nos alicerces fundamentais das boas práticas de governança empresarial e

conseqüentemente de respeito aos minoritários.

No Brasil, entretanto, quebra-se freqüentemente o princípio ético da boa

governança, na medida em que as empresas e seus controladores tomam repetidamente

decisões prejudiciais ao investidor minoritário. O cerne dessa questão passa pela

existência das ações preferenciais e pela sua alta incidência no mercado local.

As ações preferenciais sempre foram alvo de polêmica no mercado

brasileiro. Quer por sua mera existência, que afrontaria o princípio da eqüidade entre

acionistas de "uma ação, um voto", quer pela proporção estabelecida pela Lei n."

6.404/76, que ampliou seu limite de 50% para 2/3 do capital social, permitindo assim

que uma empresa seja controlada com apenas 16,7% do capital, o que frustra o objetivo

de estimular a democratização do capital.

Essa elevada proporção na emissão de preferenciais funciona, portanto,

como um entrave ao desenvolvimento do mercado de capitais no país, na medida em

que os acionistas minoritários preferenciais passam a ser tratados como sócios de

segunda classe. Vale ressaltar que as ações preferenciais se constituem em instrumento

restrito no plano internacional- são admitidas apenas em alguns Estados dos EUA, são

limitadas ao máximo de 15% do capital pelo direito italiano, e não se difundiram na

França, apesar de regulamentadas.
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Porém, em conseqüência da pequena dimensão do mercado de ações no

Brasil e da quase inexistência de disputa pelo controle acionário das empresas

brasileiras - em função do baixo percentual de ações ordinárias emitidas, que ficam na

maioria das vezes retidas pelos controladores - verifica-se, no Brasil, uma maior

atratividade e maior valorização das ações preferenciais, com um decorrente incremento

de liquidez.

Para as empresas, a alta emissão de preferenciais permitiria a abertura de

capital sem colocar em jogo o controle. Para os investidores, permitiria priorizar,

teoricamente, a participação nos resultados. Na prática, entretanto, 'a alta proporção de

ações preferenciais presente no modelo de mercado de capitais brasileiro deturpou-o. A

realidade é que ela se mostrou, ao longo dos anos, imprópria, injusta e ineficaz para

promover o seu desenvolvimento.

Imprópria, pois fere de início o conceito básico de mercado de capitais, que

é promover a pulverização das ações das empresas por meio de mecanismos que

promovam uma política de participação dos acionistas na gestão das mesmas, através do

direito a voto em decisões relevantes.

Injusta, pois a política de emissão de 2/3 de preferenciais cerceia o poder

dos investidores minoritários de exercer um controle eficiente dos recursos por eles

investidos, comprometendo o exercício de uma boa governança corporativa e

permitindo a possibilidade de serem lesados por executivos e controladores não

comprometidos, eventualmente, com os interesses da empresa.

Ineficaz, porque a emissão desproporcional de ações preferenciais não se

mostrou capaz de gerar a liquidez necessária para fazer deslanchar o mercado nacional

de capitais. Pelo contrário, contribuiu para inserir imperfeição e perda de atratividade no

sistema, na medida em que, do ponto de vista do investidor minoritário, ele corre um

sério risco de, ao investir seus recursos no mercado acionário, não ter em contrapartida

uma garantia justa de direitos a serem observados.

Além desses sérios problemas, observa-se no Brasil mudanças freqüentes na

legislação, como as duas recentes alterações na Lei das SA's. A primeira, apelidada de

Lei Kandir. A segunda, recém votada no Senado Federal, entitulada a Nova Lei das

SA's.
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3.3.2.1 Lei Kandir

As alterações promovidas na antiga Lei das SA' s por meio da Lei n.°
9.457/97 (Lei Kandir) foram bastante significativas. Como um dos seus principais

objetivos era facilitar o avanço do processo de privatização das empresas estatais, deu-

se grande poder aos novos controladores das empresas, em detrimento mais uma vez

dos sócios minoritários.

A Lei n.? 6.404/76, que instituiu a Lei das SA's no Brasil, continha duas

deficiências básicas. Primeiro, permitia que as companhias emitissem até 2/3 de ações

sem direito a voto, o que comprometeu, como foi visto na seção anterior, a boa prática

de governança corporativa. Segundo, embora admitisse como recompensa pela

subtração do direito de voto a prioridade no reembolso de capital para os

preferencialistas, ela só se materializava na prática no momento da dissolução da

sociedade, ou seja, quando, na maioria dos casos, a sociedade emissora das ações já se

encontrava em estado de falência.

Como se não bastassem esses entraves, a Lei Kandir, a título de remover

obstáculos à privatização das empresas estatais, alterou a favor do controladores itens

diretamente ligados à questão dos minoritários, comprometendo a' garantia de' seus já

escassos direitos. Portanto, além de não ter resolvido os equívocos da lei original, a Lei

Kandir contribuiu para agravar o quadro vigente no mercado de capitais brasileiro.

Entre as diversas medidas tomadas, destacam-se a exclusão do direito de

recesso dos minoritários nas operações de reestruturação societária (fusão, cisão e

incorporação) e a revogação do direito de tag along, também referente aos minoritários,

quando realizada operação de alienação do controle da companhia. Nesta última, os

acionistas minoritários tiveram negado em diversas ocasiões o direito de vender suas

ações ao preço ofertado aos majoritários, caracterizando-se uma situação de completo

desrespeito a esses investidores.

Essa redução de poder imposta aos minoritários, embora justificável em

alguns aspectos - maximização dos valores arrecadados com as privatizações e impulso

à modernização da economia brasileira -, permanece ainda presente (enquanto a Nova

Lei das SA's não entra em vigor), comprometendo seriamente as relações entre os

agentes envolvidos nesse mercado e o estímulo a novos investimentos em Bolsa no país.
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De fato, se os compradores das estatais fossem obrigados a adquirir as ações

de todos os outros acionistas (o que seria plenamente justo), o valor pago pelos papéis

que caberia ao governo diminuiria significativamente ou o preço das empresas ficaria

demasiadamente alto, perdendo-se atratividade e eventualmente inviabilizando-se a

venda. Entretanto, essas alterações tendenciosas na Lei, com o objetivo único de se

maximizar o valor do bloco ofertado pelo Estado, se apresentaram mais uma vez

casuísticas e comprometedoras do desenvolvimento do mercado brasileiro, na medida

em que reduziram drasticamente a proteção dada aos minoritários e a confiança na

estabilidade das regras do jogo.

3.3.2.2 Nova Lei das SA's

A aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em março e

setembro últimos da reforma da Lei das Sociedades Anônimas, mais conhecida como a

Nova Lei das SA's, trouxe um sentimento de frustração de expectativas, se comparados

os ganhos previstos pelo projeto original e o que foi efetivamente alcançado. As

alterações realizadas pelas duas casas do Poder Legislativo descaracterizaram

tremendamente as idéias iniciais do projeto, atingindo mais de duzentas propostas de

emendas.

Ao longo de todo o processo de debate para a aprovação do projeto de lei,

estiveram sempre presentes discussões de caráter muito mais político do que técnico.

Do lado pró-reforma estavam os técnicos do governo e os acionistas minoritários,

enquanto do outro, vários dos grandes grupos empresariais com forte poder de lobby.

Assim, o projeto se mostrou refém de interesses díspares, representados por agentes

nem sempre comprometidos com o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil. De

fato, os grupos controladores e os seus representantes se apresentaram como um grande

obstáculo à reforma.

Cabe aqui, entretanto, uma pergunta: se as reformas propostas não dão

poder aos minoritários sobre decisões operacionais das empresas, por que, então, elas

atraem tanta oposição? A resposta, encontrada em artigo do Prof. Gledson de Carvalho,

é que "um aumento da proteção aos minoritários reduz o espaço de manobra do

controlador, o que equivale a uma redução do valor de mercado do controle acionário

dessas empresas. Isso representa na prática uma redistribuição de riqueza de
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controladores para minoritários. Portanto, o conflito real se dá entre a defesa de direitos

adquiridos por parte dos controladores e o interesse social por parte dos minoritários." 9

A Nova Lei das SA's se mostrou bastante aquém da concepção ideal, muito

mais próxima do que foi possível ser aprovado politicamente, do que de uma grande

reformulação nas suas estruturas, capaz de reformular o mercado acionário brasileiro.

Após tramitar por aproximadamente 4 anos no Congresso, a Nova Lei das SA's

aprovada deixa muito a desejar. Se comparada ao projeto original, a Nova Lei confere

apenas correções superficiais. Com o agravante de que poderá acelerar ainda mais a

saída de companhias da Bolsa paulista, pois alguns de seus pontos encarecerão e

dificultarão o fechamento de capital das empresas, a partir do momento em que a lei

entrar em vigor. O principal deles diz respeito ao novo critério adotado no tag alongo No

caso de venda de controle de uma empresa, as ações ordinárias que estiverem nas mãos

dos acionistas minoritários terão direito a 80% do valor negociado pelo controlador.

Hoje, quem estabelece esse valor é o novo acionista majoritário. Até 1997, o tag along

garantia 100% do valor pago pelas ações do controlador.

Em casos de troca de controle, o direito ao tag along evita que os

minoritários recebam muito menos por seus papéis do que o preço pago pelo bloco de

ações de controle da companhia. Entretanto, embora tenha uma concepção bastante

justa na sua essência, sendo adotado inclusive como regra básica do NOVO

MERCADO, o retorno de sua vigência num momento de instabilidade econômica

poderá surtir um efeito contrário, provocando um enfraquecimento adicional do

mercado local.

Embora com um propósito inicial de diminuir ° grau de incerteza e de

desconfiança que tem predominado na relação entre as empresas nacionais de capital

aberto e seus acionistas, a Nova Lei das SA's, da maneira como foi aprovada,

dificilmente proporcionará as devidas correções de rumo planejadas. Diante do

momento de encruzilhada pelo qual passa o mercado de capitais no Brasil, tentar

consertá-lo gradualmente mediante correções sucessivas, pode contribuir, ao invés do

que o bom senso indica, para a aceleração do seu processo de esvaziamento. Na prática,

esses ajustes graduais contribuem muito pouco em termos de proporcionar melhorias

significativas ao seu funcionamento, sendo os riscos de favorecer o seu processo de

atrofia elevados.

9 CARVALHO e ALMEIDA, 2001 b. Gazeta Mercantil, p. A3.
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Na prática, essas são as principais alterações presentes na Nova Lei das SA's:

• Até a efetiva entrada em vigor da nova Lei das SA' s, a participação dos acionistas

minoritários no conselho de administração das empresas é vetada. Pelo projeto de lei

recentemente aprovado, eles poderão eleger dois representantes, caso os

minoritários que possuem ações ordinárias (ON) reúnam, pelo menos, 15% desses

papéis e os que possuem ações preferenciais (PN) somem, no mínimo, 10% do

capital total da empresa. Estabelecer claramente o direito dos minoritários de

participar dos conselhos de administração é uma velha reivindicação do mercado

acionário brasileiro. Entretanto, até 2005, mesmo cumprindo esses requisitos de

participação no capital, os minoritários não poderão escolher livremente os seus

representantes. Terão que fazê-lo mediante uma eleição indireta, com base numa

"lista tríplice", o que significa que até lá os minoritários terão que escolher seus

representantes a partir de três nomes indicados pelos acionistas majoritários.

• Outro ponto que foi incluído momentos antes da votação na Câmara é o que se

refere ao "valor justo" que os majoritários devem pagar aos minoritários em caso de

recesso. Os minoritários têm direito de recesso quando ocorre na empresa alguma

mudança substancial de que eles discordem. Por exemplo, no caso de fusão da

companhia ou de alteração no valor do pagamento mínimo estipulado para os

dividendos. O projeto estabelecia inicialmente que o preço a ser pago por ação

deveria ser obtido após o cálculo do valor econômico da companhia, a ser elaborado

por empresa idônea. Entretanto, foi incluído na última hora um leque de

possibilidades diferentes de cálculo, o que dá margem a que o acionista majoritário

escolha, dentre os vários critérios de avaliação possíveis, aquele que melhor lhe

convir.

• Com o nova Lei, o percentual de ações ordinárias (ON) emitidas tem que ser

equivalente ao de preferenciais (PN), isto é, as empresas terão que emitir 50% de

ordinárias e 50% de preferenciais. Hoje, até 2/3 das ações podem ser preferenciais.

A intenção original era elevar o percentual de ordinárias para 100%, ou seja,

permitir apenas a emissão de ações com direito a voto. Esse item, entretanto, será

válido somente para as empresas que abrirem capital após a promulgação da lei.

Para as já existentes, nada muda.
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• Atualmente, as ações PN têm como vantagem em relação às ON a prioridade no

recebimento de dividendos. É necessário que esse pagamento seja 10% superior ao

feito aos detentores de ações ordinárias ou que a empresa estabeleça em estatuto um

valor mínimo de dividendo a ser pago às ações preferenciais. Na tentativa de burlar

essa lei, a maioria das empresas opta pela segunda alternativa, mas estipula como

mínimo o pagamento de R$ 0,01 por ação, que é nitidamente irrisório. Para evitar

esse tipo de artifício, o novo projeto de lei estipula que seja garantido ao titular de

ações PN uma das seguintes situações: recebimento, prioritariamente em relação às

ON, de dividendos equivalentes a 3% do valor patrimonial da empresa; que os

dividendos sejam 10% superiores aos pagos às ações ON; ou que seja estendido o

direito de tag along às ações PN.

Diante de tantas críticas ao novo projeto de lei, cabe ressaltar dois aspectos

extremamente positivos presentes na Nova Lei das SA's. O primeiro deles diz respeito

ao fortalecimento da CVM, que pelo projeto ganha status de agência reguladora

independente, desvinculada do Ministério da Fazenda, como é hoje o Cade e a Anatel,

ampliando assim o seu poder de fiscalização e de punição aos infratores do mercado. A

CVM passa também a ser dotada de autoridade administrativa independente, com

autonomia fmanceira e orçamentária. O segundo delimita com mais clareza os crimes e

as punições contra o mercado de capitais, principalmente no que tange às questões

referentes à manipulação de preços (pena de um a oito anos de reclusão e multa

equivalente a até três vezes a vantagem fmanceira obtida na operação) e ao uso de

informação privilegiada (pena de um a cinco anos de reclusão e multa equivalente).

3.3.3 Ineficiência do Sistema Legal

No Brasil, constata-se a precariedade do enforcement das regras existentes,

o que agrava tremendamente a questão da ausência de transparência e da prática de boa

governança, pois torna difícil o cumprimento de regras e a busca de direitos através da

lei.
O mercado de capitais no Brasil tem sido afetado por incertezas jurídicas,

tais como as quebras de contrato por ocasião dos planos de estabilização -

congelamento de preços, indexação dos salários e confisco de poupança - e a falta de

cumprimento das leis/regras que nele vigoram.
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o Judiciário também constitui fonte permanente de incerteza. A Lei

brasileira, por descender da chamada French Civil Law, é muito engessada e detalhista,

adquirindo múltiplas interpretações e aumentando consideravelmente a insegurança

jurídica e o risco dos contratos. De acordo com RAJAN e ZINGALES (1999), enquanto

o foco do English Common Law, encontrado na Inglaterra e nos países por ela

colonizados, está na adoção do processo correto de julgamento, procurando alcançar

uma solução justa, os sistemas judiciários dos países com tradição no sistema French

Civil Law, encontrado na França e em colônias espanholas, incluindo a América Latina,

tendem a aplicar as leis do modo como elas são escritas.

De fato, segundo LA PORTA et aI. (1998), os resultados mostram que

países com tradição no sistema Common Law geralmente apresentam proteções legais

mais fortes aos investidores, enquanto que aqueles com tradição no sistema Civil Law

apresentam os mais baixos graus de proteção aos investidores.

A estabilidade das regras e o cumprimento rigoroso das leis não podem,

portanto, ser considerados uma tradição predominante no sistema jurídico brasileiro.

Entretanto, mesmo na ausência desses problemas, o Judiciário apresenta-se lento e

moroso, implicando custos severos a toda a economia e, mais especificamente, ao

mercado de capitais, devido às suas características de fluidez e dinamismo. A defesa dos

direitos dos minoritários fica, assim, seriamente comprometida.

A CVM, órgão responsável pela regulação do mercado de capitais no Brasil,

apresenta problemas recorrentes no que diz respeito à sua independência fmanceira e à

contratação de pessoal qualificado e treinado, mazelas características do setor público.

Além disso, impedida que é de agir diretamente em juízo, o processo de

julgamento de atos porventura sujeitos a penas e multas se tornam lentos e morosos,

dependentes do Ministério Público.

Na prática, a Lei n." 7.913/89 atribui competência ao Ministério Público

para, atendendo a pedido da CVM, adotar as medida judiciais cabíveis para evitar

prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores mobiliários

e aos investidores do mercado, especialmente quando fatos decorrem de:

• Operação fraudulenta, manipulação de preços ou criação de condições artificiais de

procura, oferta ou preços de valores mobiliários;
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• Compra ou venda de valores mobiliários por parte dos administradores e acionistas

controladores de companhia aberta, utilizando-se de informação privilegiada, ainda

não divulgada para conhecimento do mercado;

• Omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la,

bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa.

Entretanto, o Ministério Público, dadas as outras inúmeras incumbências

que tem e a falta de apoio técnico especializado da CVM, não tem condições de adotar,

por iniciativa própria e na velocidade que os fatos exigem, medidas em defesa dos

princípios estabelecidos por Lei.

Também a CVM, presa às regras atuais, não consegue desempenhar suas

funções na velocidade necessária. Para que alguma medida seja proposta a seu pedido, é

necessário que a CVM delibere, internamente, a adoção da medida; a seguir deve ser

feito um contato com algum integrante do Ministério Público, explicando os

pormenores do caso, para que ele possa, consultados os seus superiores, aprovar o

pedido; frnalmente ocorre a preparação da petição, para que seja distribuída

posteriormente em juízo.

Não bastasse esse longo percurso durante o qual a perda de tempo pode ser

fatal, a partir de sua distribuição a CVM perde o comando da ação judicial, que fica

sendo exercido pelo Ministério Público.

Considerando que um dos pilares da atividade reguladora de um mercado é

a possibilidade de tornar efetivas as medidas impostas pelo agente regulador, cuja

competência é cercear as atividades dos regulados para corrigir as imperfeições típicas

do mercado livre, observa-se que as restrições enfrentadas pela CVM, que deveria atuar

energicamente no cumprimento do direitos dos acionistas, comprometem severamente o

desempenho do mercado de capitais brasileiro.

3.4 A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA NO NOVO MERCADO

Existe hoje uma tendência mundial de que os investidores, não apenas os

institucionais, mas também os pequenos e médios acionistas, passem a direcionar suas

aplicações em ações para empresas consideradas responsáveis. Responsáveis no que diz

respeito a seu relacionamento com os acionistas e à qualidade das informações

prestadas.
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o desprezo pelo acionista minoritário e a falta de transparência nas

informações são procedimentos cada vez mais condenados não só nos Estados Unidos,

centro frnanceiro do capitalismo mundial, como também agora em praticamente todos

os países que levam a sério o mercado de capitais e que o elegeram como fonte

privilegiada de frnanciamento de suas empresas.

Diante dos estudos apresentados e das evidências. históricas analisadas,

fortes indícios indicam que o baixo nível de proteção do .qual gozam os acionistas

minoritários no Brasil está na base da atrofia do mercado de capitais brasileiro.

Com o NOVO MERCADO, a intenção é que o Brasil comece a dar os

primeiros passos na direção do aprimoramento das práticas que governam as decisões

das companhias. Almeja, assim, uma melhoria nas relações entre controladores e

minoritários e uma maior transparência nas informações das companhias. A melhoria da

proteção dada aos minoritários passa a ser tratada, nesse novo projeto, como fonte de

correção básica para a promoção do mercado de capitais no país.

Na prática, o NOVO MERCADO está muito mais avançado e moderno do

que a legislação. Criado com regras de disclosure, de governança corporativa e de

enforcement bem mais rígidas que as atuais, ele nasceu da constatação de que no cerne

dos problemas enfrentados pelo mercado acionário no Brasil estava a ausência de uma

política de proteção, de segurança e de respeito ao principal agente desse mercado: o

acionista minoritário. Sem ele, a possibilidade de se ter um mercado de capitais forte e

desenvolvido não existe, seja qual for o modelo internacional analisado.

A iniciativa cria um novo segmento de negociação na Bolsa, voltado para

ativos de empresas que se comprometam a adotar práticas de boa governança. A

proposição do NOVO MERCADO pela Bovespa está, portanto, alicerçada na

construção de novos padrões de governança no mercado de capitais brasileiro. Os

critérios de governança exigidos pelo NOVO MERCADO passam a constituir, dessa

forma, a sua espinha dorsal.
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CAPÍTULO 4

ESTUDOS QUE REFORÇAM A CRIAÇÃO DO NOVO MERCADO

Antes de se apresentar o NOVO MERCADO se faz necessário, neste

Capítulo, destacar três elementos que reforçam a concepção e a implementação do

NOVO MERCADO no Brasil. O primeiro aborda o florescimento de um novo mercado

criado na Alemanha, chamado de Neuer Markt, com características bastante

semelhantes ao projeto que se pretende implantar no país. Com um detalhe

particularmente importante: nesses quatro anos de existência ele tem sido extremamente

bem sucedido.

O segundo, uma pesquisa da McKinsey & Company, uma das mais

respeitadas consultorias do mundo, quantifica uma das questões conceituais chaves na

elaboração do NOVO MERCADO: o quanto os investidores estariam dispostos a pagar

a mais por ações de empresas com altos índices de disclosure e governança corporativa.

Esse prêmio por segurança é visto nesse trabalho.

O terceiro, um estudo do banco Merrill Lynch, que avalia diversos mercados

de capitais ao redor do mundo, incluindo a Bovespa e o NOVO MERCADO, no que diz

respeito às suas regras de respeito aos investidores minoritários.

Agrupados, esses três elementos incentivam o nascimento do NOVO

MERCADO. Mostram que a concepção teórica por trás de sua criação está correta, que

suas regras estão suficientemente fortes e bem estruturadas e que sua implementação

pode ser viável na prática.

4.1 O CASO ALEMÃO - NEUER MARKT

Nesta seção, baseada em JOHNSON (2000a), (2000b) e no estudo da

consultoria MB Associados, feito a pedido da Bovespa, descreve-se a experiência do

Neuer Markt alemão, em que a criação de um mercado acionário mais seletivo, com.

fortes regras de disclosure, de governança corporativa e de enforcement, provocou um

movimento acelerado de abertura de capital por parte das empresas alemães.
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Mais do que um simples caso prático de sucesso, a experiência

proporcionada pelo Neuer Markt permitiu à Bovespa adequá-la à realidade nacional ao

longo do processo de elaboração do NOVO MERCADO. Embora diferentes em alguns

aspectos, o projeto alemão funcionou como um benchmark internacional, realçando o

poder que a transparência, a governança corporativa e os contratos privados podem ter

sobre o desenvolvimento dos mercados de capitais.

Em termos absolutos, o mercado acionário alemão sempre foi bastante

expressivo, sendo, em 1998, o quarto mercado mundial em termos de capitalização

bursátil. No entanto, quando comparado ao PIB do país, seu desempenho passa a ser

modesto. Como pode ser visto na Tabela 6 (pág. 45), a média da capitalização bursátil

como proporção do PIB na Alemanha para o período 1994-1996 era de apenas 25,1 % (a

vigésima nona em uma amostra de 41 países), atrás inclusive do Brasil, que se situava

em vigésimo oitavo lugar. Esse valor é bastante pequeno quando comparado à Malásia

(279,8%), Reino Unido (132,2%), Estados Unidos (95,9%) ou Japão (72,6%).

Em termos de liquidez, padrão semelhante se verifica. A Tabela 5 (pág. 44)

contém a média do valor transacionado como proporção do PIB entre 1994 e 1996 para

41 países. A Alemanha apresenta uma média de 26,3% (a décima na amostra). No

mesmo período a Malásia apresentava 145,7%; os Estados Unidos, 74%; e o Reino

Unido, 47,2%.

Se tomado o número de empresas listadas por país comprova-se mais uma

vez o fraco desempenho do mercado acionário alemão. Embora a Alemanha possua a

terceira maior economia do mundo, apresentava entre 1994 e 1996 uma média de

apenas 592 empresas listadas, ocupando dessa forma o décimo segundo lugar no

ranking (ver Tabela 4 - pág. 43).

Além disso, a Alemanha sempre se notabilizou por apresentar um sistema

frnanceiro de crédito às empresas essencialmente baseado no setor bancário, com

normas que protegem prioritariamente os credores.

Dado esse quadro restrito de desempenho, e partindo-se da hipótese de que a

baixa performance do mercado acionário alemão se devia ao baixo nível de proteção

oferecido aos acionistas minoritários, foi criado o Neuer Markt. De fato, no critério de

governança (ver Tabela 8 - pág. 56) o mercado alemão somava, antes de sua

implantação, apenas 1 ponto, sendo portanto, um dos países com menor grau de

proteção para acionistas minoritários no mundo. No critério de transparência (ver

Tabela 7 - pág. 54), o mercado alemão também deixava a desejar, apresentando nota 62,
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para um valor máximo de 90 pontos. Ficando atrás inclusive de países como Malásia

(76), Filipinas (65) e Tailândia (64). O único aspecto referente ao grau de proteção ao

minoritário que apresentava índice satisfatório, era o que dizia respeito ao nível de

enforcement do sistema judiciário alemão (ver Tabela 9 - pág. 57). Entretanto, de nada

adianta se ter a garantia de cumprimento rigoroso das leis, se elas estiverem mal

concebidas. Significa apenas garantir a operacionalização eficiente de um modelo

ineficiente.

Uma das graves conseqüências da baixa performance do mercado acionário

alemão era o reduzido número de empresas que se sentiam estimuladas a abrir o capital

(IPO's), impedindo dessa forma o deslanchar desse mercado. A Tabela 10 abaixo

contém o número anual de IPO's na Alemanha entre 1965 e 1999. Observa-se nesse

período que, excluindo-se o Neuer Markt, apenas 426 empresas abriram seu capital -

uma média de 12 IPO's por ano. Portanto, conclui-se que muito poucas novas empresas,

comparativamente ao potencial da economia alemã, recorriam ao mercado acionário

para financiar investimentos.
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Tabela 10. IPO's na Alemanha: 1965-1999

1975

1977 5

1981

1983 6

1987 9

1989 10

• Inclui IPO's no SMAX

.Fonte: JOHNSON (2000a)
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o Neuer Markt foi criado em 1997 com apenas 2 empresas, fechando o ano

com 16 empresas listadas. Em seus 3 primeiros anos de existência mais de 200

empresas abriram o seu capital, 140 das quais apenas em 1999. Esses números são ainda

mais impressionantes quando comparados com o padrão previamente existente no

mercado alemão. Correspondem a aproximadamente um terço de todas as empresas que

abriram o capital na Alemanha entre 1949 e 1999. Seguindo essa tendência, 136 novas

empresas foram listadas em 2000.

Cabe aqui alguns esclarecimentos quanto ao mercado de capitais alemão. A

principal Bolsa na Alemanha é a Bolsa de Valores de Frankfurt, sendo composta por

três mercados: Amtlicher Handel (mercado principal), Geregelter Markt (mercado de

balcão regulado) e Freivekher (mercado não regulado). Para que uma empresa seja

listada em um desses mercados, basta estar de acordo com as condições estabelecidas

por lei. As exigências para listagem diferem entre os três mercados. Além desses três

mercados, existem atualmente dois segmentos especiais presentes na Bolsa de

Frankfurt: o Neuer Markt e o SMAX.

As Tabelas 11 e 12 reforçam o sucesso apresentado pelo Neuer Markt,

principalmente quando se observa a evolução de seu desemprenho comparativamente ao

mercado principal.

Tabela 11. Evolução da Capitalização de Mercado do Neuer Markt (US$ milhões)

1997 4.000 1%

1999 102.000 11%

*Junho

Fonte Primária: Deutsch Bôrse

Extraído de NETO e FAMÁ
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. TabelaTZ, Evolução do Volume Médio Diário Negociado pelo Neuer Markt

(V.S$ milhões),

1999· 932

•Janeiro a Junho

Fonte Primária: Deutsch 86rse

Extraído de NETO e FAMÁ

Para listar no Neuer. Markt a empresa. deve obedecer às condições do

Amtlicher Handel ou Geregelter Markt. Além disso, a empresa necessita assinar um

contrato com a Deutsch Bõrse (empresa que administra a Bolsa de Valores de

Frankfurt) que estabelece condições adicionais de listagem. Esses contratos têm o status
~

legal de um contrato privado e, portanto, são regidos pelas leis civis que os regulam.
. , . ,

. . .

Desse modo, uma mudança nos requerimentos para listagem no Neuer Markt afeta

somente as novas empresas que vierem a listar suas ações. O contrato com as empresas

já listadas permanece inalterado.

Adicionalmente, o contrato para listagem no Neuer Markt prevê que
. ,

quaisquer litígios sejam resolvidos por, uma câ~a arbitral, que funciona na prática

como. um tribunal privado, não cabendo recurso junto aos tribunais judiciários e às

instâncias superiores. Esse dispositivo de resolução de conflitos por arbitragem acelera

tremendamente a solução de .litígios, dando aos investidores maior garantia de que· seus

direitos serão cumpridos .

.A criação do' Neuer Markt foi iniciativa de uma instituição privada, a

Deutsch Bõrse. O principal objetivo' era a criação de uni' mercado cujas ações

apresentassem liquidez e, desse modo, atraísse novas empresas. No que diz respeito' às

dificuldades de implementação do Neuer Markt, o principal obstáculo à sua criação foi : .

. convencer os proprietários da Deutsch Bõrse - na sua maioria bancos alemães - de que

o novo mercado de fato ofereceria uma alternativa atraente de financiamento para as

empresas,

"

,~~,' •• , ~: 'J,

. ~.

, "
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A etapa seguinte à criação do Neuer Markt incluiu uma estratégia agressiva

para garantir a listagem de algumas empresas que atrairiam novas companhias e

estimulariam novas aberturas. Dentre essas iniciativas, destacaram-se um amplo

mapeamento das empresas que apresentassem o perfil desejado, as visitas in loco a

potenciais candidatas e a concessão de incentivos fmanceiros para as primeiras

empresas que listassem.

Adicionalmente ao estabelecido por lei para listagem no Amtlicher Handel

ou Geregelter Markt, existe uma série de condições para que uma empresa possa ser

listada no Neuer Markt. Essas condições se referem ao perfil da empresa; características

referentes à emissão, ao volume e à negociação; e aos requisitos de governança, de

disclosure e de enforcement. As candidatas a listarem suas ações no Neuer Markt são

examinadas por uma comissão da Deutsch Bõrse, que decide se a empresa deve ou não

ser admitida.

O mais interessante de tudo isso é que "a criação do Neuer Markt não afetou

a situação das empresas que já eram abertas, que continuam listadas nos mercados

tradicionais com as regras antigas e fracas de governança empresarial. Para as empresas

do Neuer Markt, a vantagem é que suas ações são mais valorizadas do que se

estivessem no mercado tradicional. Assim, elas aceitam regras mais restritivas não

porque são obrigadas por lei, mas porque vale a pena.?'" O NOVO MERCADO da

Bovespa pretende caminhar no mesmo sentido.

A seguir, são listadas algumas das condições requeridas para listagem no

Neuer Markt.

Perfil das Empresas

• Apenas growth companies são admitidas;

• Precisam possuir patrimônio líquido de pelo menos EU$ 1,5 milhões na data da

candidatura;

ta A empresa deve existir a pelo menos 3 anos;

la A empresa deve ter publicado seus demonstrativos fmanceiros nos 3 últimos

anos que antecederam o pedido de abertura.

10 CARVALHO, 2000b. Gazeta Mercantil, p. A3.
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Características da Emissão, do Volume e da Negociação

• Distribuir inicialmente ao público (jree-float) pelo menos 25% do número total

de ações;

• Os acionistas originais da empresa não poderão vender duas ações por um

período de 6 meses (lock-up period);

• Apenas um título por empresa pode ser admitido para negociação;

• Pelo menos 50% do valor da oferta inicial deve ser destinado a aumento de

capital;

• Apresentar pelo menos 2 sponsors (bancos que se comprometem a negociar

diariamente um valor pré-defrnido com suas ações);

• Os prospectos para IPO devem seguir padrões 'internacionais.

Governança, Disclosure e Enforcement Exigidos

• Somente ações com direito a voto são admitidas, dentro do princípio "uma ação,

um voto";

• Publicar demonstrativos trimestrais preparados em inglês e em alemão de acordo

com o US GAAP ou o IASC GAAP;

• Demonstrativos anuais devem ser publicados dentro de 4 meses do

encerramento do período;

• Publicação do calendário anual da empresa, incluindo datas das assembléias;

• Seminários para analistas pelo menos uma vez ao ano;

• Submissão ao código de take-over;

• Disputas judiciais serão resolvidas por um tribunal de arbitragem.

A experiência do Neuer Markt na Alemanha fornece, haja vista os

resultados apresentados,· um bom exemplo' para os países que desejam promover seus

mercados de capitais. Em particular, o sucesso do Neuer Markt demonstra dois

princípios básicos: i) o setor privado tem um papel fundamental na promoção do

desenvolvimento do mercado de capitais - a participação do Estado e reformas legais

profundas podem inclusive, em algumas situações, ser desnecessárias; e ii) a proteção

aos acionistas minoritários é um mecanismo eficiente para a promoção do mercado de
· . IIcapitais.

11 CARVALHO, 2000b, Gazeta Mercantil, p. A3.
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Vale ressaltar, entretanto, que diferentemente do NOVO MERCADO da

Bovespa, o Neuer Markt foi criado com o foco específico de atrair empresas de setores

de rápido crescimento, na maioria dos casos com operações baseadas em alta

tecnologia, como Internet, telecomunicações, núdia, biotecnologia, etc. O NOVO

MERCADO, ao contrário, não faz qualquer tipo de restrição. Nele, admitem-se

empresas de qualquer tamanho, em diferentes estágios de crescimento e de diversos

ramos de atividade, desde que se ajustem aos pré-requisitos exigidos de listagem.

Essa é, na realidade, a maior diferença entre o projeto alemão e o brasileiro.

Entretanto, embora a versão brasileira não tenha a pretensão de ser sinônimo de

negociação de ações de empresas da Nova Economia, nada impede, a princípio, que o

NOVO MERCADO da Bovespa venha a ter o mesmo grau de sucesso que o Neuer

Markt, mesmo porque se baseiam em princípios idênticos - elevação dos níveis de

transparência e de governança - e apresentavam, antes dessa proposta de reformulação,

problemas e entraves semelhantes ao desenvolvimento de seus respectivos mercados.

4.2 O PRÊMIO MEDIDO PELA McKINSEY & COMP ANY

Uma das premissas básicas que sustentam o NOVO MERCADO é que

investidores estariam dispostos a pagar um prêmio por ações de empresas que sejam

regidas por regras mais rígidas de governança corporativa. Esse prêmio decorreria do

fato de que os investidores se sentiriam muito mais seguros em aplicar seus recursos em

empresas com alto grau de transparência e de respeito aos seus interesses. Com a

adoção dessas práticas as empresas também seriam beneficiadas, pois reduziriam seu

custo de capital por meio de captações mais eficientes. Para um mesmo montante de

"controle" negociado através da venda de suas ações, elas teriam um incremento

significativo no volume de recursos captados.

Diante dessa hipótese, a McKinsey & Company, uma das mais bem

conceituadas consultorias de alta gestão do mundo, em parceria com o Banco Mundial,

conduziu uma série de pesquisas com o intuito de descobrir como os acionistas,

percebem e, mais importante, como avaliam a governança corporativa em empresas

pertencentes a mercados desenvolvidos e emergentes. A pesquisa consolidou respostas

de aproximadamente duzentos (200) dos maiores investidores institucionais do mundo,

que juntos administram ativos da ordem de US$ 3,25 trilhões. Quarenta por cento dos

fundos entrevistados eram baseados nos EUA.
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Entre as principais conclusões da pesquisa, estão:

• Três quartos dos investidores afirmaram que seguir boas regras de governança

corporativa é pelo menos tão importante quanto apresentar boa performance

fmanceira, quando eles estão avaliando potenciais empresas candidatas para investir.

Na América Latina, quase metade dos respondentes consideraram o cumprimento de

boas regras de governança mais importante do que um bom desempenho fmanceiro.

• Acima de 80% dos investidores disseram que pagariam mais por ações de empresas

mais bem governadas do que por empresas mal governadas, mantidos semelhantes

os seus desempenhos financeiros, Para o propósito da pesquisa, uma empresa bem

governada foi defmida como aquela que tema maioria dos membros de seu

conselho de administração independente, sem vínculos diretos com os diretores;

realiza avaliações formais e regulares de desempenho de seus executivos; e

responde de imediato aos pedidos de informação formulados por investidores.

Adicionalmente, nessas empresas, observa-se que seus diretores possuem uma

grande parcela de sua renda vinculada a stock options.

• O prêmio efetivo que os investidores afrrmaram estar dispostos a pagar por ações de

empresas bem governadas diferiu de país para país. Por exemplo, investidores

disseram que pagariam um prêmio de 17,9% por ações de empresas bem governadas

no Reino Unido, comparativamente a empresas com performance fmanceira similar,

porém regidas por práticas de governança mais pobres. O mesmo prêmio seria de

22% para empresas bem governadas na Itália, e ligeiramente acima de 27% para

empresas na Venezuela ou na Indonésia.

Para a América Latina, foram entrevistados 90 investidores institucionais,

que administram ativos da ordem de US$ 1,65 trilhões. Setenta por cento deles já tendo

investido na região. Entre os entrevistados, 83% deles pagariam mais por ações de

empresas com boas práticas de governança corporativa (ver Gráfico 5).
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Gráfico 5. Percentual de Investidores que Pagariam um Prêmio Adicional (%)

100%

Não 17 19 11

Sim 83 81 89

América Latina Europa/ EUA Ásia

Fonte: McKinsey & Company

Particularmente em relação ao Brasil, o percentual de investidores

institucionais entrevistados que estaria disposto a pagar mais por ações de empresas

brasileiras bem governadas sobe para 89%, acima do valor médio consolidado para a

América Latina. No que diz respeito ao prêmio médio a ser pago por ações de

companhias nacionais, questão de extrema relevância no âmbito do NOVO

MERCADO, o valor aferido pela pesquisa da Consultoria McKinsey foi de 22,9%,

como mostra o Gráfico 6.
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Diz ainda O estudo, que a baixa qualidade do disclosure em algumas regiões

é o motivo pelo qual os investidores afirmam que boas práticas de governança são tão

importantes quanto performance financeira. Na realidade, o tamanho do prêmio que

investidores institucionais dizem estar dispostos a pagar por melhores práticas de

governança e de transparência reflete o espaço para melhorias que eles acreditam

existir. Enquanto que a Ásia e a América Latina apresentam uma grande folga para

_melhorias, na Europa e nos EUA, devido ao fato de essas regiões apresentarem regras

mais exigentes, a importância relativa de um possível incremento na governança

corporativa das empresas é menor, e conseqüentemente o é o valor do prêmio.

No que diz respeito ao mercado de capitais brasileiro, um poderoso

argumento em favor do NOVO MERCADO é o fato de a grande maioria dos

investidores institucionais dizer que leva em conta, na hora de investir, a questão da

governança corporativa, na medida em que altos padrões de governança se mos4í~\;.

essenciais para as empresas nacionais que tenham interesses em atrair e em rlter.\

investidores. Esse argumento se fortalece diante da concorrência de mercados !i~t~''''

Fonte: rvt:Kinsey & Corrpany
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capitais globalizados e de empresas cada vez mais seriamente comprometidas com a

preservação dos interesses e dos direitos de seus acionistas.

Segundo a McKinsey & Company, a elevação dos padrões de disclosure nas

informações e o fortalecimento dos direitos dos acionistas são considerados as áreas

críticas no processo de reformulação de mercados de capitais ainda incipientes, o que

reforça mais uma vez a iniciativa da Bovespa no sentido da criação do NOVO

MERCADO. Por fim, o estudo sugere que a boa governança nas empresas pode

realmente criar valor para seus acionistas.

4.3 O ÍNDICE DE GOVERNANÇA SEGUNDO O MERRILL LYNCH

Antes de ser apresentado o NOVO MERCADO, mostra-se interessante

introduzir uma pesquisa feita pelo -Banco de Investimentos Merrill Lynch, que culminou

com a construção de um ranking global, porém de alcance limitado, de proteção aos

direitos dos acionistas minoritários. Esse estudo analisou questões que dizem respeito à

existência de regras de transparência e de governança em cada um dos mercados-alvo.

Diferencia-se do Índice de Governança apresentado na seção 3.2.2 pelo fato de que ele

também avalia e pontua o NOVO MERCADO da Bovespa.

A pesquisa foi elaborada com base em um questionário contendo 11

questões consideradas críticas em relação aos direitos dos minoritários, sendo formulada

uma pergunta para cada tópico em análise. Entre elas estavam perguntas relacionadas ao

poder de voto dos acionistas, a exigência de percentual mínimo de free-float e de

liquidez, cumprimento do direito de tag along, padrões contábeis utilizados, a existência

de comitês de arbitragem, etc.

A maioria das perguntas requeriam respostas do tipo sim/não, sendo

atribuído o valor 1 para respostas "sim" e valor O para respostas "não". Num segundo

momento atribuiu-se uma ponderação de valor 1 para as perguntas consideradas

moderadamente importantes e valor 2 para aquelas consideradas muito importantes. O

score fmal é a soma dos valores das respostas ponderadas, atingindo-se um máximo

possível de 17 pontos.

A amostra da pesquisa compreendeu 14 países, incluindo 5 mercados
I,

desenvolvidos e 9 emergentes. Como pode ser observado no Gráfico 7, os mercado si

tradicionais do Brasil e da Alemanha apresentaram as pontuações mais baixas,"

confirmando a frágil proteção verificada aos direitos dos acionistas minoritários nks. ·
I;

I:



Bolsas desses dois países. A cada um deles foi atribuído 5 pontos, índice inferior à

média de 7,9 pontos da amostra. Os Estados Unidos, que possuem o mais desenvolvido

mercado de ações no mundo, lideram o ranking com 12 pontos.

Gráfico 7. Ranking Global dos Direitos dos Minoritários

NOVO MERCADO

Estados Unidos -- .. - 12

África do Sul i8'~_ - 10

Malásia 10

Espanha 9

Argentina 9

Hong Kong 8

Taiwan 8

Chile I México I Reino Unido 7

Japão _6

Alemanha/Brasil ~

Fonte: Merrill Lynch

O que se faz notar nessa pesquisa é que, com a. adoção do NOVO

MERCADO, a proteção ao acionista minoritário no Brasil sobe para o primeiro lugar

no ranking, alcançando 15 pontos, à frente inclusive dos EUA. Essa liderança se daria

principalmente devido à existência de regras mais rígidas e a uma câmara de arbitragem

presente no modelo brasileiro, que resolveria as disputas entre os agentes envolvidos,

sem precisarem recorrer ao Sistema Judiciário.

Essa pesquisa, realizada pelo Banco Merrill Lynch, reforça a eficiência

teórica presente nas regras do NOVO MERCADO, principalmente no que tange à

garantia de proteção dos direitos dos acionistas minoritários no país. Conclui-se que~~

respaldado no estudo do banco de investimentos americano, o NOVO MERCADO~ .

possui os ingredientes necessários para promover, dentro de um novo conceito de

mercado de capitais, bases concretas de proteção aos investidores, tão esperadas nos

últimos anos.

83
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CAPÍTULOS

O NOVO MERCADO DA BOVESPA

Diante da realidade exposta ao longo desta Dissertação, que retrata o grave

momento de atrofia pelo qual passa o mercado de capitais no Brasil, a Bovespa

encomendou um profundo estudo à consultoria MB Associados, do qual participaram os

renomados professores José Roberto Mendonça de Barros e José Alexandre

Scheinkman, entre outros notáveis especialistas no setor. O estudo, entitulado "Desafios

e Oportunidades para o mercado de capitais brasileiro", procurou identificar os

problemas estruturais que vêm impedindo o mercado acionário brasileiro de cumprir seu

papel de frnanciador do crescimento econômico e procurou, também, propor soluções

eficazes que garantam a sobrevivência e o crescimento sustentado desse mercado.

O estudo elaborado pela consultoria MB Associados funcionou, desse

modo, como base conceitual para a concepção do NOVO MERCADO. Concluído em

junho de 2000, o trabalho afirma que "os maiores problemas encontrados no modelo

brasileiro são, além das barreiras de cunho conjuntural e macroeconômico, a oferta

insuficiente de papéis de qualidade, - de empresas boas e/ou com perspectiva de

crescimento - , e principalmente a falta de uma cultura de governança empresariaL"

Entretanto, também aponta o fato de que o Brasil está diante de uma nova e

grande oportunidade para desenvolver o seu mercado acionário. Muitas novas empresas

estão surgindo e mesmo as já existentes estão se reorientando em busca de novos ramos

de atividade e de uma maior competitividade, ampliando-se, assim, as necessidades de

capitaL

Baseada nessas evidências. e nos estudos internacionais analisados, a

Bovespa defrniu como alvo e principal instrumento de promoção do NOVO

MERCADO, a governança corporativa. Ela permitiria dar um salto de qualidade

suficiente para, apesar das dificuldades, impulsionar o mercado de capitais no Brasil,

enquanto se buscariam paralelamente, as correções adicionais.

Porém, diante do impasse criado pela natureza dos papéis existentes, em que

mudanças exigiriam profundas reformas. na Lei das Sociedades Anônimas - bem mais

amplas do que as que foram recenteniente aprovadas pelo Congresso - a Bovespa

propôs uma solução engenhosa. Tomando como benchmark o Neuer Markt alemão, a
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Bovespa propôs a criação, paralelamente ao mercado atual, de um novo segmento de

listagem dentro de sua própria estrutura, regulado por contratos privados entre ela e as

futuras empresas listadas, o que dispensaria mudanças legislativas e, portanto,

praticamente excluiria a necessidade de atuação governamental. Esse segmento, cujas

ações estariam sujeitas a regras de listagem diferenciadas, sem os problemas crônicos da

ausência de transparência, de governança e de enforcement, tão evidenciados nesta

Dissertação, ofereceria uma possibilidade real de atração de novas empresas e mais

investidores ao mercado de capitais brasileiro.

"A grande vantagem de se estabelecerem esses contratos privados é que eles

são mais facilmente repactuáveis, podendo ser renegociados de acordo com a evolução

dos problemas, à medida que forem surgindo. Se tudo fosse regido por leis o mercado

correria o risco de ficar engessado e muitas empresas poderiam acabar sendo

desnecessariamente excluídas ou simplesmente não tendo interesse em migrar para o

NOVO MERCADO." 12

Do ponto de vista das empresas, elas seriam incentivadas a aderir às novas

regras devido ao menor custo de capital decorrente do processo de captação, na medida

em que, tendo seus papéis melhor precificados, absorveriam o prêmio pago pelos

investidores na compra de suas ações. O prêmio, por sua vez, seria conseqüência da

maior atratividade que as ações das empresas negociadas no NOVO MERCADO

teriam, haja vista o estudo apresentado na seção 4.2 deste trabalho, que demonstra que

os investidores estariam dispostos a pagar um valor incremental significativo por ações

de empresas que adotem melhores práticas de governança corporativa e apresentem

maior grau de transparência.

Do ponto de vista do acionista minoritário, o prêmio adicional pago por eles

seria compensado pela maior garantia de respeito aos seus interesses. Essa garantia viria

da possibilidade exclusiva de emissão de ações ordinárias, de regras mais rígidas e

justas, associadas à existência de uma câmara arbitral para a solução de conflitos,

elevando os minoritários ao papel de principais protagonistas desse novo mercado. Esse

"produto ação" diferenciado permitiria ao investidor acompanhar e participar de perto

da evolução da companhia no longo prazo, sem deixá-lo restrito a movimentos

especulativos de curto prazo.

12 MB ASSOCIADOS (2000).
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5.1 O NOVO MERCADO

O NOVO MERCADO é um segmento de listagem destinado à negociação

de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção

de práticas de governança corporativa e de disclosure adicionais em relação ao que é

exigido pela legislação. Para entrar nesse mercado, a empresa se compromete, por meio

de um contrato e de reforma de estatutos, a seguir um conjunto de normas que protegem

o investidor minoritário.

Essas normas passam a ser lei apenas para aquelas que aderirem ao NOVO

MERCADO. "Nada acontece, porém, às empresas que já são de capital aberto. Essa

iniciativa, portanto, abre o mercado de capitais a novas companhias sem atrair a

oposição dos grupos controladores das empresas que já são abertas." 13

A premissa básica por trás do NOVO MERCADO é que a valorização e a

liquidez das ações de um mercado são influenciadas positivamente pelo grau de

segurança que os direitos concedidos aos acionistas oferecem e pela qualidade das

informações prestadas pelas empresas. Tal premissa demostra o esforço inédito que a

Bovespa está fazendo no sentido de transformar o mercado de capitais brasileiro. Dessa

forma, ela sinaliza indiretamente que o desenvolvimento das companhias nacionais não

está baseado apenas em melhor tecnologia, mas em maior responsabilidade.

A entrada de uma empresa no NOVO MERCADO significa a adesão a um

conjunto de regras societárias, genericamente chamadas de "boas práticas de

governança corporativa", bem mais rígidas do que as presentes na legislação brasileira

em vigor. Essas regras, consolidadas no Regulamento de Listagem, ampliam os direitos

dos acionistas, melhoram a qualidade das informações usualmente prestadas pelas

companhias e, ao determinar a resolução dos conflitos por meio de uma câmara de

arbitragem, oferecem aos investidores a segurança de uma alternativa mais ágil e

especializada.

13 CARVALHO e ALMEIDA, 200lb. Gazeta Mercantil, p. A3.
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A principal inovação do NOVO MERCADO em relação à legislação é a

proibição de emissão de ações preferenciais. O objetivo é garantir a todas as ações o

direito ao voto, isto é, todos os acionistas devem ter, proporcionalmente, os mesmos

poderes, dentro do princípio democrático "uma ação, um voto". Porém, essa não é a

única mudança .. Resumidamente, a companhia aberta participante do NOVO

MERCADO tem como obrigações adicionais:

• Realizar ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que

favoreçam a dispersão de capital;

• Manter em circulação uma parcela mínima de ações representando 25% do total do

capital social da companhia;

• Estender para todos os acionistas as mesmas condições obtidas pelos controladores

quando da venda do controle da companhia; .

• Estabelecer mandato unificado de 1 ~no para todo o conselho de administração, que

deverá ser composto por, no mínimo, 5 membros;

• Disponibilizar balanço anual seguindo as normas do US GAAP. (United States

Generally Accepted Accounting Principles) ou IASC GAAP (International

Accounting Standards Committee);

• Introduzir melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre as qUaIS a

exigência de consolidação e de revisão especial":

• Realizar obrigatoriamente oferta de compra de todas as ações em circulação, pelo

valor econômico, nas hipóteses de fechamento de capital ou de cancelamento do

registro de negociação no NOVO MERCADO;

• Exigir o cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo ativos de

emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou de administradores

da empresa.

14 Para as companhias listadas no mercado tradicional, o processo de revisão especial realizado pelas

auditorias é exigido apenas anualmente.
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Um contrato assinado entre a Bovespa e a empresa, com a participação de

controladores e administradores, confirma a aceitação das regras do NOVO

MERCADO por parte da companhia e fortalece a exigibilidade do seu cumprimento.

Além de presentes no Regulamento de Listagem, alguns desses compromissos deverão

ser aprovados em Assembléias Gerais e inclusos no Estatuto Social da empresa. Além

disso, mediante a assinatura dos Termos de Anuência, os administradores, controladores

e membros do conselho fiscal se responsabilizam pessoalmente a agir em conformidade

com as regras presentes no NOVO MERCADO (ou nos respectivos Níveis

Diferenciados de Governança Corporativa nos quais suas empresas estejam listadas).

Dessa forma, sujeitando-se às multas e às penalidades contratuais, devem ser

impulsionados no sentido de zelar pelo cumprimento das regras.

Com o NOVO MERCADO, a intenção da Bovespa é abrir uma nova frente

de atuação visando ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, oferecendo

para as empresas uma excelente oportunidade de captação de recursos a custos

competitivos e, para os aplicadores, um mercado mais seguro para o investimento de

longo prazo.

A seguir, destacam-se aspectos adicionais importantes presentes no

Regulamento de Listagem do NOVO MERCADO.

5.1.1 Conselho de Administração

O fato de o conselho de administração das empresas ter mandato unificado

de 1 ano favorece os investidores minoritários, que terão mais facilidade para eleger um

conselheiro. Como o número mínimo de conselheiros é de 5 pessoas, 20% das ações

permite a eleição de pelo menos um membro. Portanto, com um free-float de 25%,

acionistas minoritários podem se agrupar para garantir a eleição de um representante no

conselho.

Vale ressaltar que, mesmo com o mecanismo do voto múltiplo, que permite

que os minoritários concentrem todos os seus votos em um único candidato para elegê-

lo, essa garantia seria menos eficaz caso, a cada ano, se renovasse apenas uma parte do

conselho.
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5.1.2 Informações a Serem Prestadas

o Regulamento de Listagem do NOVO MERCADO mostra-se ciente dos

elevados custos de disseminação de informação em que as empresas abertas incorrem,

devido à necessidade de publicação de balanços e demonstrativos frnanceiros.

Geralmente feita em jornais de grande circulação e nos Diários Oficiais, as novas regras

de listagem não apenas permitem, como incentivam a publicação dessas informações

nos sites das companhias, proporcionando, dessa forma, o uso de tecnologias mais

eficazes e menos custosas para esse tipo de divulgação. Na realidade, todas as

exigências adicionais à legislação, presentes no NOVO MERCADO, apenas precisam

ser disponibilizadas à Bovespa e nos sites das respectivas empresas.

Quanto aos contratos entre empresas controladas, coligadas e empresas nas

quais o controlador e seus diretores tenham participação, eles precisam ser informados à

Bolsa e ao mercado. O objetivo é fazer com que os investidores possam conhecer os

contratos entre empresas do mesmo grupo e empresas das quais o controlador e os

diretores executivos participam, para com isso se certificarem de que a empresa na qual

investem não está sendo prejudicada.

As companhias devem informar, também, trimestralmente, a posição

acionária de todo aquele que detiver mais de 5% de seu capital social, de forma direta

ou indireta, alcançando inclusive o nível de pessoa física.

A companhia deverá adotar ainda procedimentos internos que sirvam como

mecanismos de auto-regulação. Com isso, em períodos específicos, haverá fortes

restrições à negociação de ações por parte dos controladores, dos administradores e dos

membros do conselho fiscal. Por exemplo, nos períodos de elaboração do balanço, de

decisões de aumento de capital e de distribuição de dividendos, esses agentes não

poderão negociar ações da companhia. Essa restrição vigorará até o momento -em que

tais informações sejam divulgadas ao mercado e todos os acionistas possam ter acesso.

Adicionalmente, os controladores, administradores e membros do conselho

fiscal deverão informar à Bovespa suas movimentações periódicas com ações da

empresa. O intuito dessa medida é coibir o uso de inside information e proporcionar

uma maior sinalização ao mercado, haja vista que esses grupos têm informações de que

a grande maioria dos acionistas não dispõe. Para tanto, deverão apresentar um plano

prévio de negociação com suas ações para um prazo de 1 ano, além de permitirem o

acompanhamento mensal dessas movimentações.
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Quanto às exigências relativas aos padrões contábeis a serem utilizados,

existirá de início um incremento nos custos relativos a essa mudança. Entretanto, eles

deverão ser devidamente compensados.' Ao elaborarem suas demonstrações em US

GAAP ou IASC GAAP, as empresas poderão apresentar suas informações fmanceiras

em padrões reconhecidos internacionalmente, conseguindo assim uma maior exposição

junto aos investidores estrangeiros, que poderiam se sentir menos confortáveis em

acompanhar ou mesmo em investir em companhias cujas demonstrações contábeis não

pudessem avaliar. Para os investidores. locais, a adoção de padrões internacionais

oferece maiores possibilidades de comparação com empresas semelhantes em outros

países.

Vale ressaltar que, dentro das demonstrações fmanceiras a serem elaboradas

após o término de cada trimestre e das demonstrações consolidadas, apresentadas ao

fmal de cada exercício social, as companhias devem obrigatoriamente incluir as

Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Essas demonstrações devem abranger as

alterações ocorridas nos saldos de caixa e equivalentes de caixa, separadas em três

grupos: fluxos das operações, dos financiamentos e dos investimentos.

5.1.3 Distribuições Públicas

No que diz respeito à realização de ofertas públicas por meio de

mecanismos que favoreçam a dispersão de capital, entenda-se que, em toda e qualquer

distribuição pública de ações, a companhia deverá adotar os seus "melhores esforços"

com o objetivo de alcançar dispersão acionária. A adoção de alguns procedimentos

especiais pode facilitar esse processo, como dar garantia de acesso a todos os

investidores interessados na compra de suas ações e direcionar a pessoas físicas ou a

investidores não institucionais um mínimo de 10% do total do capital a ser distribuído.

Quanto ao fato de se exigir um free-float mínimo de 25%, ele está

diretamente ligado à questão da liquidez. A liquidez é uma das características mais

importantes das ações e a experiência demostra que quanto mais ações no mercado,

maior o número de negócios realizados ..Portanto, o estabelecimento de um percentual

mínimo de ações não pertencentes ao grupo de controle deverá aumentar o potencial de

negociação desses papéis no mercado secundário. O valor de 25% é padrão

internacional.
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5.1.4 Negociação de Valores Mobiliários

As ações do NOVO MERCADO não serão negociadas separadamente das

demais, mas sim, e exclusivamente, através do Mega Bolsa, o sistema eletrônico de

negociação da Bovespa. Entretanto, serão diferenciadas por um código de negociação,

terão divulgação separada e um índice próprio de avaliação de desempenho, o IGC.

Nada impede, no entanto, que as ações de empresas listadas no NOVO MERCADO

possam fazer parte do Ibovespa, desde que cumpram os requisitos necessários para

participar do mesmo. As ações listadas no NOVO MERCADO poderão também ser

negociadas através do Home Broker, via Internet.

Para os controladores e administradores haverá, entretanto, a vigência de um

período de lock-up, Lock-up period é o período após a colocação primária das ações,

durante o qual os acionistas controladores originais e os administradores das empresas

não podem vender e/ou ofertar à venda suas ações. As empresas que se listarem no

NOVO MERCADO devem seguir a regra de lock-up explicitada abaixo:

.• Até o sexto mês seguinte à oferta inicial, os controladores e os administradores não

poderão vender nenhuma ação; e

• Do sétimo mês até o fmal do primeiro ano após a emissão, eles poderão vender, no

máximo, 40% de suas ações.

O objetivo do mecanismo de lock-up é transmitir maior segurança aos

investidores, partindo do princípio de que os empreendedores, ao realizarem uma oferta

de ações, não pretendem simplesmente se desfazer da empresa, mas sim buscar sócios

para fmanciar a expansão de suas atividades.

5.1.5 Cancelamento de Registro da Companhia

Caso uma empresa listada no NOVO MERCADO descumpra o

Regulamento de Listagem, a Bovespa poderá enviar uma notificação escrita à mesma

fixando prazo máximo para regularização, ou poderá estabelecer multas, suspender a

negociação das ações ou, em casos mais graves, até mesmo cancelar o registro da

companhia no NOVO MERCADO.
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Em casos intencionais de cancelamento do registro de negociação no

NOVO MERCADO ou de fechamento de capital, a empresa se compromete a realizar

uma oferta de compra de todas as suas ações em circulação, pelo valor econômico. O

valor econômico deverá ser determinado por empresa especializada, mediante a

utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser

defrnido pela CVM.

5.2 OS NÍVEIS 1 E 2 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Com o NOVO MERCADO, a Bovespa institui um novo paradigma de

mercado de capitais no Brasil. Entretanto, diante da possibilidade de limitar seu acesso a

um número inicialmente restrito de companhias, isto é, às novas empresas que viessem

a abrir capital ou àquelas já listadas que possuem apenas ações ordinárias (ou possam

converter as PN's em ON's), a fórmula encontrada pela Bovespa para permitir que seu

projeto tivesse uma maior abrangência e melhor aceitação pelo mercado foi a criação

dos Níveis 1 e 2 de governança corporativa, destinados às empresas já listadas na Bolsa

que negociam ações preferenciais.

Mediante a assinatura do Regulamento de Práticas Diferenciadas de

Governança Corporativa, empresas já listadas e com ações preferenciais poderão

também, caso demonstrem interesse em diferenciar-se com o "selo" de transparência e

de governança, participar desse novo projeto, sem a obrigação de, num primeiro

momento, reformular toda a sua estrutura .acionária, Dessa forma, ganham tempo para

se adequar gradualmente às regras mais exigentes do NOVO MERCADO, migrando

apenas no momento em que acharem conveniente e estiverem prontas para cumprir

todos os pré-requisitos.

Enfim, observa-se na realidade a criação de um sistema de três níveis,

permitindo às companhias aderirem aos segmentos de listagem que melhor lhe

convirem, dado o estágio de transparência em que se encontram e o nível de governança

que queiram oferecer aos seus acionistas. Esse grau de compromisso assumido pela

empresa se estabeleceria dentro de um gradiente de governança, iniciando-se no Nível

1. O Nível 2 seria um estágio intermediário. Finalmente, o NOVO MERCADO

funcionaria, na prática, como um Nível 3 de governança empresarial, exigindo máxima

transparência e governança das empresas nele listadas.
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Empresas que pretendam listar suas ações diretamente no NOVO

MERCADO, conseqüentemente sem passar pelos níveis intermediários de governança,

deverão, além de obedecer todos os pré-requisitos dos Níveis I e 2, assumir o

compromisso de manter seu capital na forma exclusiva de ações ordinárias.

5.2.1 O Nível 1

As companhias Nível I se comprometem, principalmente, com melhorias na

prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. O comprometimento

formal se dá através da assinatura de um contrato privado com a Bovespa. Desse modo,

as principais exigências do Nível I são:

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do

capital;

• Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que

favoreçam a dispersão de capital;

• Melhoria nas informações prestadas. trimestralmente, entre as quais a exigência de

consolidação e de revisão especial;

• Cumprimento de regras .de disclosure em negociações -envolvendo ativos de emissão

da companhia por parte de acionistas controladores ou de administradores da

empresa;

• Ampla divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options;

• Disponibilização de urncalendário anual de eventos corporativos.

As companhias Nível I e seus administradores deverão, ainda, pelo menos

uma vez ao ano, realizar reunião pública com analistas de mercado e com quaisquer

outros interessados, para divulgar informações quanto à sua respectiva situação

econômico-fmanceira, aos seus projetos e às suas perspectivas futuras.
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5.2.2 O Nível 2

Para a classificação como companhia Nível 2, além da aceitação de todas as

obrigações contidas no Nível 1, a empresa e seus controladores precisam adotar um

conjunto bem mais amplo de práticas de governança e de direitos adicionais para seus

acionistas minoritários. Da mesma forma que no Nível 1, faz-se necessária a assinatura

de um contrato privado com a Bovespa. Resumidamente, os critérios de listagem de

companhias Nível 2 são:

• Mandato unificado de 1 ano para todo o conselho de administração, que deverá ser

composto por, no mínimo, 5 membros;

• Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IASC

GAAP;

• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas

condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia e

de, no mínimo, 70% desse valor para os detentores de ações preferenciais;

• Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, como transformação

societária, incorporação, cisão e fusão da companhia, e aprovação de contratos entre

a companhia e empresas do mesmo grupo;

• Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em

circulação pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento de capital ou de

cancelamento do registro de negociação neste Nível;

• Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.

Embora no Brasil uma parcela das companhias abertas já demonstre

empenho em oferecer aos seus investidores melhorias nas práticas de governança e de

transparência, essas atitudes têm tido pouca exposição e baixa visibilidade pelo

mercado, devido ao fato de serem esforços isolados. A adesão aos Níveis Diferenciados

de Governança Corporativa da Bovespa proporcionará maior destaque aos esforços das

empresas na melhoria da relação com os investidores e elevará o potencial de

valorização de seus ativos.
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Vale ressaltar que as empresas-alvo do NOVO MERCADO diferem das dos

Níveis 1 e 2. Enquanto o NOVO MERCADO visa às novas empresas que venham a

abrir o seu capital ou às empresas já listadas que tenham somente ações ordinárias (ou

possam converter as PNs em ONs), os Níveis 1 e 2 visam às demais empresas listadas,

já que admitem tanto ações ordinárias quanto preferenciais.

Na prática, o Nível 2 incorpora praticamente todos os requisitos do NOVO

MERCADO, inclusive a adesão à Câmara de Arbitragem. A exceção se refere à

possibilidade de manutenção de ações preferenciais, para as quais, entretanto, é

concedido o direito de voto em assuntos específicos.

5.3 A CÂMARA DE ARBITRAGEM

Para dar suporte ao NOVO MERCADO, no que tange às ineficiências do

modelo brasileiro de mercado de capitais, a Bovespa alaborou um Regulamento de

Listagem capaz de corrigir as deficiências provenientes da ausência de transparência e

da falta de governança, verificada na maioria das empresas listadas no país. Para atacar

o problema da ineficiência do Sistema Legal, outra solução engenhosa foi adotada: a

criação de uma câmara de arbitragem, independente do Sistema Judiciário.

Num primeiro momento, a Câmara Arbitral teria a fmalidade de atuar na

composição de conflitos que possam surgir nos segmentos especiais de listagem da

Bovespa. Para tanto, as empresas listadas no NOVO MERCADO e aquelas designadas

como companhias Nível 2 deverão, obrigatoriamente, aderir às suas regras.

Posteriormente, pretende-se estender seu âmbito de atuação a todos os segmentos da

Bolsa.

A Câmara de Arbitragem visa a oferecer um fórum adequado de discussão

de matérias relativas à esfera da Lei das SA's; aos estatutos sociais das companhias; às

normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela

Comissão de Valores Mobiliários; aos regulamentos da Bovespa; e às demais normas

aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. Formam parte, ainda, do

conjunto de questões que poderão ser resolvidas por arbitragem aquelas constantes no

Regulamento de Listagem do NOVO MERCADO, no Regulamento de Práticas

Diferenciadas de Governança Corporativa e nos contratos privados correspondentes.
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Por meio de regras próprias; a Câmara Arbitral poderá proporcionar· aos

participantes dos referidos segmentos, isto é, a Bovespa, as companhias abertas, seus

controladores, administradores (membros da diretoria e do conselho de administração),

membros do conselho fiscal e acionistas minoritários, uma alternativa para a solução de

controvérsias, com a grande vantagem de trazer maior agilidade e economia, menos

formalismo, além de árbitros especializados nas matérias a serem analisadas.

A Câmara de Arbitragem deverá manter em funcionamento permanente 2

tipos de procedimento arbitral. O primeiro, a arbitragem ordinária, que se aplica a casos

em que haja um certo grau de complexidade, necessidade de uma apreciação

aprofundada da questão e envolvam a apresentação de provas, elaboração de perícias ou

depoimento de testemunhas. Para que o tema seja discutido adequadamente, garantindo-

se amplo direito de defesa à parte requerida e afastando-se a possibilidade de

contestação posterior da sentença arbitral, ele tende a ser mais demorado. O segundo

procedimento, a arbitragem sumária, pretende ser mais ágil, possibilitando a solução de

conflitos com extrema rapidez, principalmente aqueles que não dependam da

apresentação de provas ou cujo tema não apresente caráter controverso.

Cabe à parte que requerer a arbitragem escolher o tipo de procedimento

arbitral a ser adotado. A parte requerida não poderá se opor à adoção do tipo de

procedimento escolhido pela requerente, sendo-lhe facultado, entretanto, pedido de

conversão do procedimento sumário em procedimento ordinário, caso sinta a

necessidade de discutir o tema em maior profundidade. Ainda assim, existe a

possibilidade de as partes envolvidas chegarem a um acordo ao longo da arbitragem,

que dessa forma seria homologado pelo T-ribunal Arbitral.

Quanto ao prazo para conclusão do procedimento arbitral, não existe

oficialmente nada pré-definido. Ele poderá variar conforme a complexidade da matéria

e das provas a serem produzidas. Entretanto, estima-se que o prazo médio para a

conclusão de arbitragem ordinária, sem incidentes, seja de 2 meses.

Os árbitros que vierem a compor a Câmara de Arbitragem deverão possuir

reputação ilibada e notório conhecimento sobre o mercado de capitais, tendo, no

mínimo, 30 anos de idade. A Câmara será composta por árbitros, em número mínimo de

trinta, e um Secretário Geral. Os árbitros e o Secretário Geral serão escolhidos pelo

conselho de administração da Bovespa e terão mandato unificado de dois anos, sendo

permitida uma ou mais reeleição. Caberá aos árbitros eleger entre si um Presidente e

dois Vice-Presidentes.
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Os árbitros deverão ser remunerados exclusivamente pelos honorários pagos

a cada arbitragem, não recebendo, assim, remuneração fixa periódica. Quanto à origem

das receitas que irão manter a Câmara Arbitral em operação, elas virão de uma

contribuição inicial da Bovespa e do pagamento de multas e honorários impostos às

partes envolvidas nas disputas.

No que diz respeito ao processo de julgamento, o Secretário Geral intimará

inicialmente as partes a uma tentativa de conciliação amistosa. Em caso de não se

chegar a um acordo, caberá a cada parte indicar dois árbitros, um titular e um suplente,

que sejam membros da Câmara Arbitral, para formar o tribunal arbitral, que terá plena

competência para julgar o litígio. Por fim, caberá às partes, de comum acordo, escolher

o terceiro árbitro titular e o respectivo suplente, necessariamente também membros da

Câmara. As decisões do Tribunal Arbitral serão tomadas, então, por maioria absoluta

dos votos.

A criação da Câmara de Arbitragem é, na prática, a construção de uma corte

privada de julgamento, que tenta suplantar a morosidade da justiça atual e a inexistência

de uma justiça especializada, dentro do próprio Poder Judiciário. Além disso, a decisão

dos árbitros será equiparada à sentença judicial, não sendo passível de recurso à CVM

ou ao próprio Judiciário. Na realidade, segundo o regulamento do NOVO MERCADO,

as companhias que desejarem participar desse segmento da Bovespa deverão,

obrigatoriamente, concordar em submeter eventuais disputas à apreciação única e

exclusiva da Câmara Arbitral, abrindo mão, assim, da possibilidade de recorrerem a

outras instâncias.

5.4 AS POTENCIAIS CANDIDATAS E O NOVO ÍNDICE DA BOVESPA

5.4.1 Empresas Potenciais a Aderir às Novas Regras

Em abril de 2001, a Bovespa realizou um levantamento interno visando a

identificar empresas já listadas que, em vista de algumas características, apresentariam

maiores chances de assumirem os compromissos do Nível 1, do Nível 2 ou do NOVO

MERCADO.
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Embora esse estudo não compreendesse todos os pré-requisitos de

transparência e governança exigidos pelo Regulamento de Práticas Diferenciadas de

Governança Corporativa ou pelo Regulamento de Listagem do NOVO MERCADO,

serviu como base qualitativa na determinação de potenciais empresas candidatas.

Foram utilizadas como "filtros", para cada segmento especial de 1istagem,

variáveis que eram possíveis de ser identificadas exclusivamente através de informações

públicas, haja vista que dados e informações que apresentassem restrições quanto à sua

divulgação não se enquadrariam nos novos conceitos de transparência e de governança

propostos. Esses foram alguns dos "filtros" escolhidos: empresas que promoveram

reuniões públicas com analistas de mercado em 1999 e 2000; empresas que possuem

free-float de, no mínimo, 20%; empresas que produzem demonstrativos frnanceiros em

padrão US GAAP ou IASC GAAP; empresas que possuem política de concessão de tag

along; empresas que possuem somente ações ordinárias em circulação; etc.

A seguir, a Tabela 13 traz os nomes das empresas resultantes do estudo,

para cada segmento especial de listagem. Um total de 52 empresas listadas na Bolsa de

Valores de São Paulo apresentaram potencial para aderir às regras do Nível 1 de

governança corporativa. Outras 30 empresas seriam potenciais candidatas para aderir ao

Nível 2. Por fim, apenas 6 estariam aptas ao NOVO MERCADO.
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Tabela 13. Potenciais Candidatas-a Aderirem ao Novo Segmento de Listagem
" '.

1 ACESITA 19 ELETROPAULO 37, SANTISTA TEXTIL

3 ARACRUZ 21 EMBRATEL PART 39SUZANO,

5 BRADESCO 23 GLOBO CABO 41 TELEFÚNICA

7 BRAZfL REALTY 25 IOCHPE-MAXION ' 43 TELESPCELULAR

'9 CEMIG 27 KLABIN 45 UNIBANCO

1~'COPENE 31 PERDIGAO S/A 49 VALE R DOCE

15 CSN 33 PETROBRAS DIST 5,1 VARIG TRANSP

17 DURATEX, 35 ROSSIRESIDENCIAL

1.TELEMAR 11 COPENE' 210XITENO

3 TELE NORT CL 13 VALE RDOCE 23C~T

9 ACESITA 19 PERDlGAO S/A 29 EMBRAER

1 CSN 3 SOUZA GRUZ 5 LlGHT

Fonte: Bovespa
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5.4.2 Adesão das Primeiras Empresas ao Nível 1

No dia 26 de junho de 2001 a Bovespa apresentou oficialmente ao público

as 15 primeiras empresas credenciadas com o "selo" Nível 1 de governança corporativa,

dando início a um saudável processo de mudança cultural nas empresas brasileiras. O

objetivo primordial passa ser a tentativa de estimular empresas e investidores a buscar o

mercado de capitais.

As 15 primeiras empresas listadas na Bovespa a aderir voluntariamente ao

Nível 1 de governança corporativa estão na Tabela 14.

Tabela 14. Companhias Efetivamente Listadas no Nível 1 '

BRADESCO ITAUSA UNIBANCO HOLDING

GERDAU RANDON PART. VARIG LOGíSTICA

ITAÚ UNIBANCO WEG

Fonte: Bovespa

Embora os três níveis propostos constituam inicialmente um

credenciamento optativo para as empresas, com o tempo seguramente se tornarão uma

imposição do próprio mercado, que tenderá a se afastar das empresas que não aderirem

às novas práticas. Por outro lado, também é de se esperar que as empresas, ao aderirem

às novas regras, encontrem condições de custos mais favoráveis para a captação de

recursos, o que contribuirá para o fortalecimento do mercado de capitais no país.

5.4.3 IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada

Na mesma data em que se deram início às operações do Nível 1 de

governança, com a adesão voluntária das 15 empresas acima relacionadas, a Bovespa

lançou o IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, que tem

por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de

empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Tais empresas devem

ser negociadas no NOVO MERCADO ou estar classificadas nos Níveis 1 ou 2 da

Bovespa.
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São inclusas na carteira do índice as ações de todas as empresas abilitadas a

negociar nos três níveis de governança propostos. Os procedimentos para a inclusão de

uma ação no índice obedecem às seguintes regras:

• Ações de novas empresas:

Serão inclusas após o encerramento do primeiro pregão regular de negociação;

• Ações de empresas já negociadas na Bovespa:

Serão inclusas após o encerramento do pregão anterior ao seu início de

negociação no Nível 1, no Nível 2 ou no NOVO MERCADO.

Uma vez a empresa tendo aderido aos Níveis 1 ou 2 da Bovespa, todos os

tipos de ações de sua emissão participarão da carteira do índice, exceto se sua liquidez

for considerada muito baixá. Da mesma forma, quando das avaliações periódicas, uma

ação poderá ser excluída da carteira se apresentar um nível de liquidez muito reduzido.

Essas avaliações periódicas, realizadas ao [mal de cada quadrimestre, nos meses de

abril, agosto e dezembro, verificarão também se alguma empresa está ultrapassando o

limite máximo de participação, segundo os critérios de ponderação estabelecidos.

De fato, a participação de uma empresa (considerando todos os papéis de

sua emissão inclusos na carteira teórica) no IGC não poderá ser superior a 20% quando

de sua inclusão ou nas reavaliações periódicas. Caso isso ocorra, serão efetuados ajustes

para adequar o peso do papel a esse limite.

As ações constituintes da carteira do índice serão ponderadas pela

multiplicação de seu respectivo valor de mercado por um fator de governança. Esse

fator será igual a 2 para os papéis do NOVO MERCADO; 1,5 para os papéis do Nível

2; e 1 para os títulos do Nível 1.

A base do IGC foi fixada em 1.000 pontos, para a data de 25 de junho de

2001. Para adequar-se à base inicial, o valor de mercado da carteira foi ajustado

mediante um "coeficiente de ajuste". Além disso, o peso específico de cada ação no

índice poderá alterar-se ao longo da vigência da carteira, em função da evolução dos

preços de cada ação e/ou da distribuição de proventos (dividendos, bonificações,

desdobramentos, etc.) realizada pela empresa emissora.

rll,.,r r.d. r .
.~ ry , -:-'-,r. ( 'I,. ;_',1

_ _ 'l, ...~\
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Quando da distribuição de :proventos de ações pertencentes ao índice,

efetuar-se-ão os ajustes necessários de. modo a assegurar que o índice reflita não

somente as variações das cotações da ação, mas também o impacto da distribuição dos

proventos. Em função dessa metodologia, o IGC é considerado um índice que avalia o

retorno total das ações componentes de sua carteira.

A Bovespa calculará o IGC em tempo real e a intenção é que ele coexista

com o IBOVESP A. Com o tempo, será possível avaliar se o desempenho acumulado do

IGC suplantará o tradicional índice da Bovespa, demonstrando, na prática, se os padrões

de transparência e de governança mais rígidos exigidos sobre essas empresas refletirão

ou não na valorização de seus ativos, como seria de se esperar.

Por fnn, em caso de suspensão de uma ação pertencente ao grupo, o índice

utilizará o preço do último negócio registrado em Bolsa até a normalização das

negociações com o papel. Não havendo liberação para negociação dessas ações por 50

dias, a contar da data de suspensão, ou em caso de ausência de perspectiva de reabertura

dos negócios, a ação será excluída da carteira. Nessa eventualidade, serão realizados os

ajustes necessários no índice.

Visto isso, o IGC será calculado através da seguinte fórmula:

nL Qi(t-I) * Pi(t)

IGC(t) = IGC(t_I) *-n~i=...:...I-----

LQi(t-l) * Pi(t-I)
i=I

onde:

IGC(t) = valor do índice no dia "t".

IGC(t_l) = valor do índice no dia "t-1".

Número = número de ações integrantes da carteira teórica do índice.

Qi(t-l) = quantidade teórica da ação "i" disponível à negociação no dia "t-I". Na

ocorrência da distribuição de proventos em ações do mesmo tipo pela empresa, refere-se

à quantidade teórica da ação "i" disponível à negociação no dia "t-1", recalculada em

função deste provento.

Pí, = preço da ação "i'' no fechamento do dia "t".

Pi(t-l) = preço da ação "i'' no fechamento do dia "t-1".
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CAPITULO 6

INCENTIVOS ADICIONAIS AO NOVO MERCADO

Os incentivos que o BNDESPar, os Fundos Institucionais e o Conselho

Monetário Nacional (CMN) poderão dar à criação do NOVO MERCADO serão de

extrema importância para a sua consolidação. Esses mecanismos de suporte e de

indução, que serão vistos a seguir, consistem em ações de apoio ao novo projeto que se

pretende implantar no Brasil, realizadas em paralelo ao programa de prospeção e

atração de empresas desenvolvido pela Bovespa.

De acordo com Rocca, "a introdução de padrões mínimos de proteção aos

acionistas como critério de escolha para a destinação de investimentos e fmanciamentos

do BNDESPar e o anúncio da adoção de dispositivos semelhantes na regulamentação de

fundos de pensão, além das preferências já manifestadas por investidores estrangeiros,

reforçam muito a expectativa da geração. de forte demanda pelos papéis de emissão das

empresas que se ajustarem aos novos padrões." 15

6.1 O PAPEL DO BNDESPar

Criado em novembro de 2000, o Programa de Apoio às Novas Sociedades

Anônimas tem duplo objetivo: ampliar' o suporte já prestado pelo BNDESPar ao

segmento de pequenas e médias empresas, por meio de operações de capital de risco; e
,

estimular a adoção de práticas adequadas de governança corporativa nas empresas

brasileiras, visando a criar condições para que uma nova arquitetura societária leve a

uma democratização do mercado de capitais no Brasil e a uma ampliação da base dos

investidores.

Dessa forma, o Programa possibilita o desenvolvimento de empresas que

tenham como pressuposto tornar o mercado de capitais uma alternativa fundamental

para a captação de recursos destinados ao seu crescimento. De acordo com o Programa

elaborado pelo BNDESPar, essas companhias deverão se relacionar com os investidores

15 ROCCA, 2001. Gazeta Mercantil, p. A3.
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e com o mercado de forma ética e transparente, consoante as regras do NOVO

MERCADO.

Na prática, o Programa de Apoio às Novas Sociedades Anônimas do

BNDESPar destina-se a apoiar pequenas e médias empresas com faturamento líquido

anual de até R$ 60 milhões no último exercício fiscal e não pertencentes a grupo

econômico com patrimônio líquido consolidado superior a R$ 120 milhões. As

companhias-alvo do Programa são as que se caracterizam por atuar em nichos de

mercado atrativos; que têm vantagens competitivas em seu mercado de atuação; que

apresentam perspectivas de rápido crescimento e elevada rentabilidade; e que contam

com gestão idônea e eficiente.

As empresas interessadas na captação de recursos através desse programa

deverão apresentar Business Plan detalhado, abordando seus aspectos técnicos,

econômico-fmanceiros, societários, organizacionais, jurídicos, mercadológicos e demais

informações relevantes quanto à sua empresa e à sua indústria. Posteriormente, o

BNDESPar fará uma rigorosa avaliação das empresas candidatas, elegendo e

fmanciando os melhores projetos.

No ano de 2001, pelo menos 5 empresas de pequeno e médio portes já

foram beneficiadas, tendo suas operações aprovadas pelo BNDESPar. São elas: TBM,

Leon Heimer, Klick Net, KA2 Laundry Services e Embrasa. A capitalização fmanceira

das companhias mediante o novo programa ocorre por meio da subscrição de ações ou

de debêntures conversíveis em ações, as quais utilizarão os recursos na modernização

dos seus negócios e no aumento da capacidade produtiva, através da melhoria dos seus

parques industriais. Em consonância com as condições estabelecidas pelo BNDESPar,

no âmbito do Programa de Apoio às Novas Sociedades Anônimas, todas essas empresas

terão que, posteriormente, abrir o capital no NOVO MERCADO.

De fato, as empresas agraciadas pelo Programa de Apoio às Novas SA'~ se

comprometem, dentro de um prazo de até 5 anos, a realizar sua abertura de capital no

NOVO MERCADO, seguindo obviamente todos os pré-requisitos de listagem e de boas

práticas de governança corporativa impostos pela Bovespa, inclusive a emissão

exclusiva de ações ordinárias. De imediato, as empresas são beneficiadas por um

volume de recursos significativo, pagando juros, no caso de subscrição de debêntures

conversíveis, bem abaixo da média do mercado fmanceiro (TJLP + 2% a.a.).
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Como pena de não realizar o IPO acordado, dentro do prazo estabelecido de

até 5 anos após o investimento, entrará em vigor a cláusula do drag alongo Isto é, se o

BNDESPar receber oferta pelo conjunto de suas ações e das ações de controle da

companhia, os controladores se obrigam a adquirir as ações do BNDESPar pelo preço

da oferta ou vender suas ações em conjunto com as ações da BNDESPar para o

ofertante.

6.2 O PAPEL DOS FUNDOS INSTITUCIONAIS

Os investimentos realizados pelas empresas de um país e a forma como

esses recursos são captados e direcionados para a atividade produtiva estão na raiz do

processo de desenvolvimento econômico e social das nações. A poupança, portanto, é

componente essencial desse processo e sua institucionalização se mostra fundamental.

Os veículos mais naturais para que a poupança de um determinado país seja

canalizada na direção de alavancar seu crescimento econômico são os fundos

institucionais: fundos de pensão, fundos mútuos de investimento e seguradoras. Esses

investidores gerenciam massas consideráveis de recursos que podem fmanciar a compra

de ações emitidas pelas empresas e conseqüentemente fmanciar a expansão da

economia. São; portanto, fonte básica de recursos para o mercado de capitais, na medida

em que assumem. compromissos de longo prazo com seus investidores, o que, por sua

vez, os permitem fazer investimentos também de longo prazo. Dessa forma, por serem

uma fonte confiável e estável de recursos, ajudam a financiar o desenvolvimento das

atividades econômicas.

Essa tendência é claramente observada nos Estados Unidos, país que possui

o mercado de capitais mais desenvolvido do mundo. Atualmente, o mercado de capitais

tornou-se o centro do sistema fmanceiro americano. Há vinte anos, 70% da poupança

fmanceira estava em depósitos a prazo e em cadernetas de poupança. Hoje, essa mesma

proporção é detida pelos fundos mútuos, pelo mercado acionário e por outras

instituições do mercado de capitais. Atualmente, a operação bancária clássica, em que

um banco capta recursos e os empresta cobrando um spread, representa somente cerca

de um quarto da oferta de crédito no país. A ordem desses números se reflete na

disposição da população em investir no mercado de capitais. Nos Estados Unidos, 50%

do volume total de ações está nas mãos de indivíduos e o restante é mantido por

investidores institucionais que, da mesma forma, investem fortemente no mercado de
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capitais. Desse modo, a maioria da população tem recursos direta ou indiretamente

aplicados na Bolsa.16

Voltando-se a atenção ao mercado local e particularmente ao NOVO

MERCADO, conclui-se que além das mudanças por ele propostas, no que diz respeito

ao cumprimento de regras de transparência e de governança bem mais rígidas, existe

também uma tentativa de se capturar, do lado da oferta de recursos, os investimentos

provenientes da institucionalização da poupança no Brasil.

Vale ressaltar que os sinais dessa institucionalização parecem ser

animadores. Embora a participação dos ativos de renda variável no portfólio dos

investidores institucionais no Brasil ainda seja restrita, ela vem crescendo. Aliado a isso,

de urna participação pouco superior a 5% do PIB brasileiro em 1985, o patrimônio dos

Fundos de Investimento e dos Fundos de Pensão alcançou o equivalente a 33,27% do

PIB em 1999, como se vê na Tabela 15.

Tabela 15. Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento e Total de Ativos dos

Fundos de Pensão no Brasil (entidades fechadas)

1980 886

1990 7.265 1,55 12.120 2,58

1994 54.426 10,02 55.081 10,14

1996 103.742 13,38 68.982 8,90

Fonte primária: Anbid/Abrapp

Extrafdo de TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA (2000).

16 TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA (2000).
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Além da relativa estabilidade econômica alcançada pelo Plano Real, o

desenvolvimento da previdência privada, decorrente da percepção de falência do regime

previdenciário público, reforça a tendência de crescimento do patrimônio desses

investidores. Além disso, com a tendência de queda das taxas de juros, a rentabilidade

dos títulos de renda fixa tem caído e os fundos de pensão, que têm que gerar resultados

iguais ou maiores do que suas taxas atuariais, estão migrando para a renda variável. À

medida que esse movimento cresça, espera-se que se fortaleçam as condições para o

efetivo florescimento do NOVO MERCADO.

Parece haver, portanto, um enorme potencial de crescimento da oferta de

recursos para investimentos através do mercado de capitais nos próximos anos,

representando possibilidade concreta de auxílio e de suporte ao NOVO MERCADO.

Observa-se também que os fundos de pensão, maiores acionistas

minoritários do Brasil, têm grande interesse na consolidação do NOVO MERCADO, já

que no momento da escolha dos investimentos, mediante a montagem de seus

portfólios, os critérios de transparência, de liquidez e de bom tratamento aos

minoritários são os principais itens levados em conta.

Além da importância dos fundos institucionais como fonte de oferta de

recursos para a compra de novas ações, esses participantes têm, portanto, outro papel

fundamental no modelo de mercado de capitais que se pretende construir no Brasil. Por

intermédio da atuação dos seus gestores de fundos, pode-se forçar a criação de uma

nova cultura de governança corporativa no país e disciplinar a gestão dessas empresas.

Para tanto, basta se dar o devido valor aos papéis de empresas já "educadas", isto é,

aquelas listadas nos Níveis 1,2 ou no NOVO MERCADO.

6.3 O PAPEL DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

Em março de 2001, o governo, por meio da Resolução 2.829 do Conselho

Monetário Nacional, aprovou as novas regras de investimento para os fundos fechados

de previdência privada complementar. Na prática, ao mesmo tempo em que as novas

regras permitem uma maior liberdade na administração dos recursos dos participantes,

também exigem maior transparência e responsabilidade dos gestores desses fundos.
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Tais fundos poderão aplicar parte de suas reservas técnicas em operações de

derivativos e destinar um percentual maior para aplicações em imóveis. Essas entidades

terão também que defrnir sua política anual de investimentos para cada plano .de

benefício, o percentual dessas aplicações em renda fIxa e variável, e prestar contas

regularmente ao governo e aos participantes sobre suas atividades. Deverão informar

ainda os custos incorridos com consultoria, custódia, auditorias e corretagens.

Com isso, o governo dá condições para que os administradores de cada

fundo possam aplicar suas reservas técnicas buscando uma maior eficiência, mas

também estabelece limites que permitem maior segurança para os participantes.

O mais importante de tudo isso, entretanto, foi o estabelecimento de

percentuais máximos de investimentos no mercado acionário, de acordo com o nível de

governança das empresas. Com isso, os fundos de contribuição defrnida - considerados

ideais para manter o equilíbrio do setor - poderão aplicar até 60% das suas reservas em

ações de empresas enquadradas no NOVO MERCADO. No caso das empresas Nível 2

e Nível 1, os fundos poderão aplicar até 55% e 45% das suas reservas, respectivamente.

O grau de aplicação nas empresas listadas no mercado tradicional da Bovespa atinge o

valor máximo de 35%.

Além disso, a Resolução 2.829 permite a participação desses fundos em

ofertas públicas iniciais, desde que as empresas que estiverem abrindo seu capital listem

suas ações no Nível 2 ou no NOVO MERCADO.

Assim, o Conselho Monetário Nacional reconhece publicamente a

importância de melhores práticas de governança corporativa na redução de risco das

empresas e conseqüentemente dos fundos de previdência que nelas investem.

A intenção é que o NOVO MERCADO ganhe um impulso adicional dos

fundos de pensão privados que operam no Brasil. Não apenas pelo volume de recursos

que significam, mas também pelo fato de que poderão incentivar as empresas nas quais

tenham participação ou interesse em adquirir ações a migrarem para o mundo da

transparência e da boa governança.

Mais do que estimular o NOVO MERCADO, o CMN está induzindo os

fundos de pensão no Brasil a aplicar seus recursos em companhias que respeitem os

minoritários, estabelecendo inclusive um prazo para que isso se cumpra. No caso das

aplicações no mercado de ações, o CMN permitiu que o desenquadramento dos fundos

de pensão nas aplicações em ações seja corrigido gradualmente até setembro de 2002.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÃO

Os mercados acionários constituem fonte permanente de desenvolvimento

econômico, na medida em que disponibilizam recursos que incentivam o

empreendedorismo, a inovação empresarial e uma gestão mais profissional das

companhias. Promove ainda a democratização e a socialização do capital, haja vista a

pulverização da propriedade das empresas entre pequenos poupadores e fundos

institucionais.

Os mercados acionários proporcionam também uma maior eficiência da

economia tanto na escala macro, quanto na escala micro. Se bem ajustados, promovem

aumento de eficiência do sistema macroeconômico por meio da otimização da alocação

dos recursos, que passam a ser direcionados para as melhores opções de investimento.

Adicionalmente, incentivam o aumento da eficiência microeconômica nas empresas

abertas, na medida em que elas tendem a procurar alternativas de investimento que

proporcionem os melhores retornos para seus acionistas. Suas gestões passam a ser

premiadas ou reprovadas em função dos bons ou maus resultados atingidos.

Diante dessa realidade, mostra-se necessário o surgimento de um novo ciclo

de abertura de capital das companhias nacionais, componente vital na construção de um

novo modelo de crescimento para a economia brasileira. A constituição e o

fortalecimento das companhias abertas representam um compromisso com a

transparência de propriedade e a incorporação dos trabalhadores ao processo de criação

e acumulação de riqueza, tendo ainda o mérito de induzi-las a uma administração mais

ética e a um capitalismo mais saudável. ,I

Ciente do papel central a ser assumido pelo mercado brasileiro de capitais

na retomada do crescimento econômico, a Bovespa mostra-se empenhada na

formulação, proposição e execução de medidas que assegurem o surgimento do NOVO

MERCADO, mediante a concepção de um projeto que vai de encontro a barreiras

estruturais que sempre impediram o desenvolvimento do mercado acionário no Brasil.

"Trata-seda geração de novas opções oferecidas às empresas brasileiras que

quiserem participar do mercado de capitais, sem natureza impositiva, configurando o

que se pode qualificar de solução de mercado para muitas das controvérsias ainda
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pendentes ... Um aspecto extremamente relevante da iniciativa da Bovespa é o caráter

voluntário da adesão às novas regras estabelecidas para o NOVO MERCADO, Nível 1

ou Nível 2, podendo ainda a companhia optar por permanecer como está." 17

A Bovespa espera que um novo ciclo de abertura de capital das empresas

brasileiras seja feito por intermédio da janela proporcionada pelo NOVO MERCADO,

um mercado livre dos vícios e imperfeições enfrentados ao longo dos anos. Leia-se alta

proporção de ações preferenciais emitidas, baixo disclosure nas informações divulgadas

pelas companhias, ausência de uma cultura de governança corporativa nas empresas e

reduzido grau de enforcement proporcionado pelo Poder Judiciário. Procura-se, desse

modo, criar um novo conceito de mercado de capitais no Brasil: mais atraente, vigoroso

e competitivo.

Com objetivos claros de redução da percepção de risco por parte dos

investidores, de valorização das ações, de aumento de liquidez das ações negociadas e

de incentivo a novas aberturas de capital e a novas emissões, o NOVO MERCADO

almeja, através de um esforço redobrado, construir pela primeira vez no país um

mercado de capitais forte e pujante, capaz de permitir o efetivo fmanciamento e

desenvolvimento das empresas nacionais. Para tanto, a Bovespa criou mecanismos para

que os investidores, principalmente os pequenos e médios, se sintam protegidos e vejam

defendidos os seus interesses, não se permitindo a manipulação e o desrespeito a seus

direitos por manobras e políticas estabelecidas unilateralmente pelos controladores,

freqüentemente observadas no Brasil.

Pelo ponto de vista das empresas, espera-se que a abertura de capital nesse

novo segmento de listagem traga às mesmas uma melhor avaliação de seus ativos e

conseqüentemente uma maior freqüência de operações no mercado secundário,

proporcionando uma redução significativa nos seus custos de captação. Principalmente

para aquelas cujo perfil e/ou porte dificilmente terão acesso aos mercados fmanceiros

internacionais. Na realidade, espera-se que sejam justamente essas empresas de médio

porte que venham, inicialmente, proporcionar massa crítica ao NOVO MERCADO.

Com isso, aspira-se também a assegurar uma maior competitividade do mercado

acionário no Brasil frente às Bolsas estrangeiras, tentando-se, aos poucos, resgatar o

volume de recursos que as grandes empresas nacionais tinham anteriormente negociado

na Bolsa brasileira.

17 ROCCA, 2001. Gazeta Mercantil, p. A3.
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A Bovespa espera que casos de sucesso venham aflorar em seu meio,

estimulando novas aberturas e captações, gerando assim um círculo virtuoso de

crescimento em suas operações. Essas empresas, voluntariamente engajadas na busca

por valores de transparência e de boa governança, passariam a ser premiadas pelo

mercado através da valorização de seus papéis. Já as empresas que, inicialmente, não

optarem por ingressar no NOVO MERCADO, ou aquelas que não demostrarem

empenho na migração para os níveis intermediários de governança passariam a ser

punidas com a desvalorização gradual nas suas ações, perdendo assim o interesse dos

investidores. Num segundo momento, pelo próprio efeito da concorrência, seriam

estimuladas a aderir às novas regras. Esse processo auto-alimentado constitui a chave

para o desenvolvimento do NOVO MERCADO. Caberá, entretanto, a cada empresa

fazer a sua opção estratégica, avaliando os custos e os benefícios dessa decisão.

A médio prazo, um dos intuitos do NOVO MERCADO é que haja uma

tendência de migração das empresas com tradição na Bolsa para o novo segmento,

garantindo-lhe maior escala e liquidez. Com o tempo, ele poderia vir a ser o principal

meio de listagem no país, à medida que o antigo mercado fosse perdendo força e

reduzindo suas operações. Esses acontecimentos teriam a grande virtude de impulsionar

o mercado de capitais no Brasil a um ciclo duradouro de expansão, regido por regras

mais Claras e justas. Portanto, para que o NOVO MERCADO se consolide no longo

prazo, o ideal é que ele não atraia apenas empresas de médio porte. É fundamental que

aconteça a adesão de grandes companhias, que dêem a ele volume, visibilidade e

liquidez.

Com possibilidade de iniciar suas operações nos próximos meses, com as

primeiras empresas inaugurando o novo segmento do pregão, o lançamento do NOVO

MERCADO durante o ano de 2001 está sendo bastante prejudicado por fatores de

ordem conjuntural e de natureza macroeconômica - crise Argentina, crise energética,

alta do dólar e elevação temporária nas taxas de juros. Não esquecendo os recentes '. i

atentados terroristas à cidade de Nova York, que trazem consigo uma tremenda

insegurança e instabilidade aos mercados fmanceiros e de capitais em todo o globo.

Esse cenário perturbador tem inibido a prévia disposição das empresas em listar suas
•

ações no NOVO MERCADO, assim como assustado os investidores.
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Essas questões, aliadas aos entraves adicionais mencionados neste trabalho

- como o problema dos ADR's e o excesso de tributação imposto ao mercado de

capitais pela CPMF - constituem-se, na prática, em obstáculos ao surgimento e ao

desenvolvimento do NOVO MERCADO. A remoção dessas amarras, entretanto, por

estarem fora do alcance da Bovespa, exige reformas complexas a serem realizadas pelo

governo.

Embora se deva caminhar, paralelamente ao novo projeto, na busca pela

correção desses fatores, o grau de comprometimento que eles podem ter sobre a criação

e o posterior desenvolvimento do NOVO MERCADO parecem ser contornáveis.

Entretanto, a dificuldade de se aferir de modo preciso esse poder negativo de influência

se constitui numa limitação do presente trabalho. Da mesma forma, um mapeamento

amplo das companhias nacionais fechadas, cujas características e perfis se alinhassem às

diretrizes do NOVO MERCADO e permitisse, assim, estimar o número de candidatas

potenciais a aderirem ao novo segmento não se faz presente. Além disso, a

subjetividade do tema, por tratar de conceitos predominantemente teóricos, mostrou-se

desafiadora.

Contudo, à luz das evidências apresentadas, dos estudos tomados como

referência e da experiência internacional analisada, há indícios de que o NOVO

MERCADO poderá efetivamente florescer. O tripé no qual está embasado - regras mais

rígidas de transparência de informação (disclosure), de garantia de direitos aos

investidores minoritários (governança corporativa), e de eficiência do sistema legal

(enforcement) - parece lhe garantir os elementos necessários e suficientes para

promover o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil.

A título de sugestão para futuras investigações, duas questões poderiam ser

trabalhadas. A primeira, de caráter quantitativo, seria o acompanhamento da

precificação das ações listadas no NOVO MERCADO com o intuito de verificar se as

ações dessas empresas serão de fato valorizadas acima da média do mercado. Essa

análise poderia ser feita mediante o acompanhamento do índice IGC, em comparação ao

IBOVESP A. A segunda, de caráter mais qualitativo, seria uma avaliação rigorosa da

qualidade da governança corporativa praticada nas empresas listadas no NOVO

MERCADO e a verificação do grau de elevação na proteção e na satisfação dos

investidores minoritários que aplicam recursos nessas companhias.
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o NOVO MERCADO da Bovespa sinaliza que o desenvolvimento das

companhias nacionais não está baseado apenas em novas idéias e emmelhor tecnologia,

mas em maior responsabilidade corporativa e em maior proteção aos acionistas. O

NOVO MERCADO se apresenta, pois, como elemento de esperança na transição de um

velho Brasil para um NOVO BRASIL corporativo, não mais dominado por

controladores de visão restrita, mas sim por minoritários exigentes e atuantes. O que

está em jogo vai além da capitalização das empresas brasileiras em si mesma. Alcança

questões como o financiamento do desenvolvimento econômico do país, o

fortalecimento das empresas nacionais diante do processo inexorável da globalização, a

democratização da propriedade do capital e uma melhor distribuição de renda. Enfim, o

futuro do capitalismo brasileiro na direção do crescimento sustentado.
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