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Introdução

Nas economias modernas existe, um caminho longo para que a poupança se

transforme em investimento. O poupador e o investidor normalmente são pessoas distintas.

O investimento implica recompensas, mas também riscos. A transformação da poupança

em investimento acarreta a existência de um conjunto de instituições que permitem

converter a decisão individual de poupar em recursos disponíveis para quem deseja investir.

A função primordial dos mercados financeiros é aproximar os dois agentes

normalmente separados no mercado: de um lado o poupador, que tem excesso de recursos

mas não tem oportunidade de investi-los em atividades produtivas, e de outro o tomador,

que está na situação inversa. Ao permitir que recursos sejam transferidos de pessoas que

não têm oportunidades produtivas para investir para aquelas que as têm, esses mercados

possibilitam um aproveitamento das oportunidades em toda a economia. Resultam assim

em um aumento geral da produtividade, da eficiência e do bem estar da sociedade.

Schumpeter em sua obra: "Teoria do Desenvolvimento Econômico" e John Hicks

em "A Theory of Economic History" destacam a importância do desenvolvimento dos

mercados financeiros para o desenrolar da revolução industrial. As inovações, em geral,

requerem grandes somas de capital, por longos períodos de tempo. Sem a liquidez, não há a

disposição dos poupadores em investir largas somas de capital em projetos de longa

duração.

O mercado de capitais e, especificamente, o mercado acionário, permite a diluição

do risco de novos investimentos. Constitui assim um incentivo à inovação econômica e à

modernização que, por sua vez, proporcionam aumento da produtividade, maior retomo,

maior crescimento, maior renda. Ao mesmo tempo, o mercado acionário promove uma

democratização e socialização do capital. Permite a pulverização da participação na

propriedade das empresas para os pequenos poupadores, seja diretamente, seja através de

fundos mútuos ou, de maneira crescente nas economias mais modernas, através de fundos

de previdência.

Além dos efeitos macroeconômicos na alocação de recursos, o mercado de capitais .;~~~:

particularmente, possui uma peculiaridade: proporciona um aumento da eficiência '.

microeconômica nas empresas. Libera a empresa da estrita dependência da magnitude de
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seus recursos próprios e de seus controladores permitindo a otimização das escalas de

produção e da tecnologia utilizada.

Quando uma empresa assume compromissos de longo prazo com terceiros, seja na

forma de emissão de títulos de dívidas ou da abertura de capital, ela passa a partilhar seus

riscos com um grande número de investidores. Necessariamente, ela se obriga a fornecer

informações mais detalhadas sobre seu desempenho ao mercado. Os investidores passam a

esquadrinhar seus resultados, buscando identificar falhas e premiar acertos e, não

raramente, oferecer idéias para melhorar o desempenho da empresa. Em síntese, a gestão da

empresa será premiada ou reprovada em função dos bons ou maus resultados. A empresa

obriga-se a procurar alternativas que proporcionem os melhores retornos para os detentores

de seu capital. Se isso não ocorre, o capital irá buscar outras alternativas, em outras

empresas, com melhor retomo. O objetivo passa a ser o melhor resultado econômico e não

interesses específicos de seus donos, de facções políticas ou de grupos específicos.

No caso de empresas familiares, essa função do mercado acionário assume uma

maior importância nos casos de sucessão ou de conflitos. O fato de ter seu capital aberto

reduz o efeito, sobre a empresa, de problemas internos derivados de desavenças pessoais ou

familiares. Nas crises familiares, a saída dos descontentes ser faz via mercado acionário. Se

a empresas é fechada, não há liquidez para as ações. Todos podem brigar até destruir a

empresa. O problema sucessório das empresas, na economia brasileira, é muito mais

comum do que aparenta à primeira vista.

Além disso, com a institucionalização do mercado acionário, os grandes

compradores de títulos e ações são fundos de investimentos que atuam como intermediários

e montam equipes técnicas capazes de obter informações e realizar análises sobre os

negócios mais promissores e assim direcionar o capital para as melhores aplicações.

Desenvolvem-se empresas e instituições especializadas em buscar dados, analisar e manter

o mercado informado.

O grande desafio da econorma brasileira é o de consolidar o processo de

estabilização e essencialmente retomar o crescimento econômico. Não se trata de

reproduzir e ampliar a estrutura produtiva instalada, anteriormente, ao processo de abertura

e estabilização, mas configurar uma nova estrutura em condições de promover uma

integração competitiva à economia mundial, provendo o crescimento econômico e o
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equilíbrio das contas externas. A eficiente alocação de recursos é peça fundamental nesta

tarefa. As mudanças nos preços relativos, induzidas pela liberalização das importações,

alteram substancialmente a competitividade e rentabilidade 'dos vários setores da economia,

criando enormes diferenças entre o que seria uma alocação ótima de investimentos no

período de economia fechada e aquela requerida nas condições atuais. Um mercado

acionário desenvolvido tem papel central nesta alocação.

Este trabalho será centrado na análise do mercado acionário brasileiro. O que me

motivou a desenvolver este tema foi o fato de eu trabalhar nesta área e perceber o grau de

desinformação e controvérsia que existe em tomo das razões pelas quais o Brasil não tem

um mercado acionário pulsante e das medidas necessárias ao desenvolvimento do mesmo.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

No capítulo 1 serão apresentados os principais indicadores pelos quais se pode

mensurar o mercado acionário e a posição relativa do Brasil frente a outros países

desenvolvidos e em desenvolvimento.

No capítulo 2 será apresentada uma visão teórica sobre os efeitos de mercados

financeiros mais desenvolvidos para o crescimento econômico dos países e serão expostas

e discutidas diferentes opiniões sobre os impactos e as relações causais que existem entre o

desenvolvimento do mercado acionário e o desenvolvimento econômico.

O capítulo 3 será dedicado às instituições, destacando quais são importantes aos

mercados em geral e quais são específicas ao mercado acionário.

No capítulo 4 serão expostos os principais entraves ao desenvolvimento do

mercado acionário e a posição relativa do Brasil em relação a alguns deste aspectos

Por fim, no capítulo 5, serão descritas as iniciativas recentes relativas a este tema

que vem sendo adotadas no Brasil.
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Capítulo 1

1.1. Apresentação

o pnmeiro capítulo deste trabalho será dedicado a entender o grau de

desenvolvimento do mercado acionário brasileiro, através de algumas formas de

mensuração.

Há formas tradicionais para se mensurar o grau de desenvolvimento de um mercado

acionário. Estas formas incluem o tamanho (Capitalização bursátil / PIB), a liquidez (Valor

transacionado sobre o PIB e Valor transacionado sobre capitalização bursátil - Tumover),

grau de concentração, número de empresas abertas por período de tempo, grau de

integração internacional, entre outras.

Os dados utilizados para esta análise serão essencialmente extraídos da FIBV (em

português é a Federação Internacional de Mercado de Capitais)

O grau de desenvolvimento de um mercado acionário pode ser mensurado de

algumas formas diferentes dependendo do aspecto considerado. Em geral são duas as

formas principais:

Tamanho do Mercado: A primeira forma é a mensuração do tamanho do mercado. Há

! alguns indicadores de tamanho do mercado, que se apresentam através da relação entre o

valor de mercado das empresas listadas em bolsa (Valor da ação listada em bolsa

multiplicado pelo número total de ações) dividido pelo PIB. Internacionalmente este

indicador é apresentado da seguinte forma: Market Capitalization / GDP. Outra maneira de

se mensurar o tamanho de um mercado acionário é através do número de empresas listadas.

O ideal, neste último caso, seria ter um comparativo entre o número de empresas listadas e

o total de empresas existentes em cada país, mas este último número nem sempre está

disponível, de forma que em geral se compara somente o número absoluto de empresas

listadas como uma outra forma de mensuração do tamanho e evolução dos mercados.

Liquidez : Outro indicador importante, para se mensurar o grau de desenvolvimento dos f
mercados, é a liquidez (como se verá no capítulo 2 é mais importante na determinação do .
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crescimento dos países que o próprio tamanho em si). Os mercados podem ser grandes mas

inativos. A primeira maneira de se mensurar a liquidez é através da relação entre o valor

total das transações e o PIB (Value Traded / PIB). Outra forma bastante utilizada de se

mensurar a liquidez é através da relação entre o valor total transacionado e o valor de

mercado ( Tumover ratio - Value traded over market capitalization). O primeiro indicador

de liquidez, está muito mais relacionado ao tamanho da economia enquanto este último,

muito mais centrado no tamanho do mercado. Desta forma, pequenos mercados, em

grandes economias, podem ser bastante líquidos, desde que apresentem um elevado

turno ver. A maneira conceitualmente mais apropriada para se mensurar a liquidez seria

medindo a facilidade com que os agentes conseguem ou não se desfazer dos ativos sem

variação nos preços listados. Ou seja, a capacidade de se desfazer de ativos sem incorrer em

perda de capitaL Entretanto, não há dados disponíveis para se construir um indicador com

esta qualidade, de forma que neste trabalho se utilizará os indicadores descritos acima para

análise. Uma das vantagens de se utilizar o turnover ratio, como indicador de liquidez, e

em última instância, como grau de medida do desenvolvimento do mercado acionário, é

que o efeito de antecipação, característico do mercado acionário, é anulado pois ele afeta

tanto o numerador, quanto o denominador desta razão.
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mundo.

Os gráficos abaixo contém indicadores referentes ao Brasil e a diversos países do

Com base nestes indicadores, é possível perceber claramente que o Brasil se

apresenta abaixo da média, tendo em vista o porte de nossa economia.
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1.2. Maneiras de se mensurar o mercado acionário e posicionamento relativo do Brasil

1.2.1 Tamanho

Quanto ao tamanho de nosso mercado acionário, os indicadores referentes a

capitalização de mercado são os que apresentam menores diferenças contra o Brasil. Em

2000, o Brasil apresentou um índice de capitalização de mercado / PIB de

aproximadamente 30%, enquanto países de primeiro mundo (High Income) apresentaram

uma média de 140% para este indicador. Os países de baixa renda e de renda média

apresentaram índices de 31~ e 41%, respectivamente. Em relação a América Latina o

Brasil se encontra na média juntamente com o México, mas o Chile, por exemplo, tem um

indicador de 101% (Valor de Mercado sobre PIB anexo I). Já os países do leste asiático

apresentaram um índice de aprox 50%, bastante superior ao brasileiro.

Outra forma de se medir o tamanho do mercado acionário, conforme descrito

anteriormente, é através do número de empresas listadas. Não há dados disponíveis sobre a

relação entre o número de empresas listadas e o número total de empresas de cada país, mas

há dados sobre a evolução do número de empresas listadas na última década (de 1990 a

2000). Neste ponto o mercado acionário do Brasil vai muito mal. Enquanto o número de

empresas listadas cresceu 142% e 237% nos países de baixa e média renda

respectivamente, no Brasil houve um decréscimo de 21% no número de empresas listadas.

Nos países de alta renda o crescimento foi de 45% e para a média dos países da América

Latina o crescimento foi de 11%. No leste asiático o crescimento foi expressivo,

aproximadamente 160%. Portanto, o Brasil deixou muito a desejar no desenvolvimento de

incentivos que levassem ao mercado um maior número de empresas ao longo da década de

90.

1.2.2. Liquidez

Quanto a liquidez, o Brasil também está muito aquém do que deveria estar pelo seu

tamanho e importância na inserção mundial.
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o Valor transacionado como proporção do PIB está em tomo de 12% para o Brasil,

em 2000, enquanto este índice é de 61% (média) e 40% (mediana) para os principais

mercados globais (ver gráfico abaixo). Para as 13 maiores economias do mundo, excluindo

o Brasil, estes números são 72% (média) e 54% (mediana).
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Mesmo se considerarmos somente os mercados significativos, de acordo com as

alocações globais de capitais dos grandes investidores internacionais, ou seja, alguns

Emerging Markets (China, Índia, Rússia, México, Coréia, Malásia, Filipinas, República

Checa, Singapura, Hungria, Polônia, Africa do Sul, Argentina, Chile, Peru, Venezuela e

Indonésia) a média se situa em tomo de 35%, a mediana em tomo de 14% e o primeiro

quartil em tomo de 38%.

Quanto ao "Turnover", os resultados também são limitados. Enquanto no Brasil o

indicador se aproxima dos 45%, a média para os principais mercados globais é de 69% e a

mediana de 52%. Para as 13 maiores economias do mundo, excluindo o Brasil, estes

números são respectivamente 101% e 83%. E para os Emerging Markets e Tigres Asiáticos

60% e 37%, sendo o primeiro quartil próximo de 67%. Acentuando o problema, a

tendência é declinante para o caso brasileiro, pois o indicador de Valor transacionado sobre

o PIB foi de apenas 10% em 2001.

1.2.3. Evolução Histórica e outras mensurações

Apesar destes números, na década de 90, o mercado brasileiro experimentou um

crescimento razoável, principalmente nos indicadores de "Valor de Mercado". No plano

internacional, a intensificação da diversificação de portfólio e, internamente, mudanças

favoráveis no quadro macroeconômico e regulatório, juntamente com o processo de

privatização, tomaram o mercado brasileiro mais atraente e acessível aos investidores

internacionais. Como resultado houve uma entrada significativa de recursos estrangeiros

que se refletiu em um crescimento expressivo do valor das ações e até no volume de

negociações.

Esse movimento, no entanto, não significou o desenvolvimento do mercado

acionário brasileiro tendo ficado restrito a um número reduzido de empresas que

apresentavam liquidez, elevando a concentração nesta década. Apesar de a concentração de

mercado ter aumentado na bolsa paulista ao longo da última década, esta foi uma tendência

mundial, e a concentração no Brasil foi menos intensa do que em outros países, pois

comparativamente com o resto do mundo a bolsa paulista caiu no ranking de concentração.

Como a gestão privada certamente elevaria, como de fato elevou, o valor das empresas até
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então estatais, que passaram a ter u!lla gestão mais eficiente e com mais poder de

investimentos. O aumento da demanda por suas ações significou, muito mais, um ajuste

(positivo) de estoque das empresas abertas com 'transações relevantes, do que o

estabelecimento de um fluxo de recursos para investimento, que atraísse novas empresas

para o mercado.

Para o caso da Bolsa Paulista, o próprio cálculo do IBOVESP A cria um incentivo a

concentração de mercado, uma vez que o índice é composto das ações mais negociadas.

Ou seja, por ser um benchmark para o mercado, existe uma tendência natural à replicação,

gerando portfólios semelhantes a ele em um processo que se retro alimenta: quanto mais

negociada for uma ação, mais ela ganha importância no índice IBOVESPA e,

consequentemente, mais fundos comprarão esta ação para acompanhar o índice.

Já no final da década, com o fim das privatizações mais importantes, o aumento dos

custos de transação (CPMF) e o surgimento e crescimento da facilidade de acesso às bolsas

internacionais (ADR's), as bolsas brasileiras perdem atratividade, conforme mostra tabela

abaixo.

Evolução do Mercado de Ações no Brasil: 1980-1999

Perlodo Call1tallzll~llo Volume totnl
TUTDOn!T (%)8ursálllWIB (%) DegodndolPIB (%)

1980 3,9 0.7 18,9
1981 4,9 0,5 '10.4
1982 3,8 0.8 21.4
1983 8.0 1.1.) 18.2
1984 15.4 3.0 19.3
1985 20.3 4.8 23.6
1986 16.0 6.9 43.2
1987 6.0 2.1 34.6
1988 10.1 3,4 33.4
1989 10.7 3.3 31.3
1990 3.5 1.1 30. e.
1991 11.2 2,2 19.6
'1992 12.0 4.8 40.4
1993 22.7 8,8 38.8
1994 33.5 15,6 46.7
1995 20.9 11,3 53.9
1996 28.0 14.9 53.3
1997 31.6 26.9 85.0
1998 21.2 22.7 107.2
1999 30.9 12,1 39,0

fonte: CVM,
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Os Recibos de Depósito de Ações (American Depositary Receipts, ou "ADR") são

certificados negociáveis emitidos nos mercados norte-americanos, representativos de um

certo número de títulos (geralmente ações) no exterior por Instituição Depositária, com

lastro em valores mobiliários depositados em custódia específica no Brasil.

Analisando os números brasileiros é possível afirmar que enquanto a economia

brasileira era fechada, as grandes empresas nacionais financiavam-se basicamente no

BNDES, recorrendo, apenas eventualmente, ao mercado acionário e, consequentemente,

dando pouca atenção ao acionista minoritário e preferencialista. Agora, após a abertura da

economia, além do BNDES elas passaram a recorrer aos ADR's. É importante ressaltar que

a migração das empresas com maior visibilidade para o mercado internacional não é o

elemento fundamental para explicar o encolhimento do já restrito mercado acionário

brasileiro. O ponto relevante é que a maioria das empresas nacionais jamais viu o mercado

acionário, como fonte de recursos, e a redução do número de empresas já era visível, desde

o início dos anos 90. A migração da liquidez para o mercado internacional foi apenas mais

um golpe em um paciente já debilitado.

A tabela abaixo mostra a tendência declinante no número de empresas abertas no

Brasil comparativamente a outros países do mundo.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Varo
Brasil 589 592 581 570 565 550 544 543 551 536 527 -11%
América Latina si
Brasil: 594 594 593 604 615 633 641 618 631 629 601 1%
G7 (x 10) 1.331 1.342 1.273 1.276 1.349 1.328 1.425 1.459 1.612 1.626 1.642 23%
Leste da Asia: 1326 1517 1648 1851 2056 2368 2699 2854 3318 ·3741 3850 190%
Outros (x 10): 857,5 871 491,5 473,8 510,3 562,9 697,5 783,7 843,4 833,8 844,1 -2%
Total (x 10) 2.440 2.483 2.046 2.052 2.183 2.246 2.511 2.644 2.906 2.951 2.984 22%
Média 1.162 1.183 974 892 949 976 1.092 1.149 1.263 1.283 1.297 12%
Mediana 502 592 427 428 399 426 459 518 561 658 668 33%

Número de empresas abertas

Fonte: IFC
Elaboração: ASE -
Assessoria Econômica

Sej a pela média ou pela mediana, o Brasil se moveu em sentido contrário a

tendência mundial, com a redução do número de empresas listadas em bolsa.

Corroborando os números acima, é possível perceber, na tabela da página seguinte,

que as emissões de ações representam pouco mais de 0,2% do PIB no caso do Brasil,
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enquanto que este número é de mais de 1% nos EUA e no Japão, 0,6% na Alemanha, 1,4%

na Inglaterra, mais de 2% para os Tigres Asiáticos, com destaque para Hong Kong (3,2%),

Coréia (1,9%), Malásia (2,3%) e Tailândia (3,2%). Na América Latina, este valor também

é elevado no Chile (1,5%, ). Os demais países latino-americanos apresentam taxas similares

às brasileiras. Esta relação indica que os países com baixas taxas de novas emissões sobre

PIB fazem pouco uso do mercado acionário, como forma de financiar o crescimento.

Considerando que este número é parte da poupança de um país, e que a poupança

brasileira é da ordem de 20% (número já pequeno para as necessidades de crescimento do

país), a relação Emissões / PIB de 0,2% é um número extremamente baixo e portanto,

pouco significante para o financiamento do crescimento.

Segundo Rocca: " ... somente um grupo minoritário das maiores empresas (e

multinacionais) se utiliza de modo significativo de recursos captados no

mercado de capitais ou nos bancos; maioria das empresas depende quase

que exclusivamente de recursos próprios para giro e investimentos ... "

Emissões I PIS
1980-tl5 1986-80 1991-85 1980-S5 Taxa de Emissões I

Taxa de
Pou~anç:a Pou~anç:a

Argentina 0,00% 0,10% 0,20% 0,10% 17,0% 0,6%
Brazil 0,20% 0,20% 0,30% 0,20% 21,2% 0,9%
Chile 1,10% 2,00% 1,10% 1,50% 25,5% 5,9%
China 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 40,8% 0,0%
Colombia 0,30% 0,20% 0,40% 0,30% 18,4% 1,6%
Hungary 0,00% 0,00% 0,90% 0,30%
India 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 20,8% 0,5%
Indonesia 0,00% 0,80% 1,50% 0,70% 30,9% 2,3%
Malaysia 1,30% 2,30% 3,60% 2,30% 40,2% 5,7%
Mexico 0,00% 0,10% 0,60% 0,20% 21,2% 0,9%
Peru 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,4% 0,0%
Philippines 0,30% 0,30% 1,20% 0,60% 16,6% 3,6%
Portugal 0,00% 2,50% 3,10% 2,80% 17,5% 16,0%
Thailand 0,40% 3,30% 3,90% 2,40% 35,7% 6,7%
Turkey 0,20% 0,40% 0,70% 0,50%
Venezuela 0,30% 1,00% 1,40% 0,80% 23,9% 3,3%
Korea 0,60% 4,00% 1,50% 1,90% 35,0% 5,4%
Singapore 1,10% 0,70% 1,80% 1,20%
Taiwan 0,60% 0,80% 1,10% 0,80%
Germany 0,40% 0,80% 0,60% 0,60%
Japan 0,70% 2,00% 0,20% 1,00% 30,9% 3,2%
UK 0,70% 1,80% 1,70% 1,40% 15,3% 9,2%
USA 0,90% 1,00% 1,30% 1,10% 16,0% 6,9%

Fernando Nogueira da Costa e Simone Silva de Deos também mostram em seu

trabalho "Reflexões sobre o financiamento na economia brasileira" que:
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"...Apesar da ausência de um sistema bancário privado capaz de prover

crédito de longo prazo e/ou de um mercado de capitais desenvolvido, um

"arranjo" institucional explica como o setor urbano-industrial 'moderno'

registrou uma taxa de expansão tão elevada, a partir de meados dos anos 50.

A maior parte dos fundos para o processo de industrialização derivava de

três fontes. A primeira era o setor público, diretamente pelo setor financeiro

estatal ou via incentivos fiscais e manutenção de subsídios cambiais à

importação de equipamentos. A segunda era o setor externo, principalmente

no financiamento de importações. Finalmente, a terceira possibilidade era as

empresas recorrerem ao próprio auto financiamento.

Esse pode se dar pelo aumento da participação societária de matrizes

ou associadas, através do ingresso de capital externo (IDE - investimento

direto externo), ou pela utilização de lucros retidos, depreciação e reservas.

A propósito, os lucros tendiam a ser elevados porque a estrutura de mercado

predominante nos setores industriais era o oligopólio, porque foram

adotadas medidas de proteção de mercado para a indústria nascente e devido

ao distanciamento entre os ganhos de produtividade industrial e os salários

reais pagos aos trabalhadores ..." " ...A reforma financeira de 1964/65 foi

fruto de uma necessidade histórica, pois o sistema de financiamento era

visto como um obstáculo à expansão econômica. A recessão experimentada

a partir de 1962 era, em boa medida, atribuída a fatores de ordem

"financeira", e a reforma foi, de certa forma, produto dessa percepção ...".

Desta forma, eu não concordo com a argumentação do Roberto Teixeira da Costa

quando diz que

" ... Quando uma economia apresenta o perfil de desenvolvimento que nos

caracterizou nas décadas de 60 e 70, em que o crescimento do mercado impôs

aumentos sucessivos de produção, o que se constatou foi que poucas empresas

tiveram uma geração suficiente de recursos e mesmo usando a faculdade do

endividamento em sua plenitude, alcançariam os níveis que atingiram, sem

partir à abertura de seu capital e, portanto, contar com a participação de
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acionistas minoritários. Esses participantes anônimos tiveram, aSSIm, uma

contribuição vital em seu processo de crescimento.
rPortanto, olhando o passado, vemos que o processo de abertura de capital

de muitas empresas no Brasil representou uma alavanca fundamental do seu

crescimento e lhes permitiu aceitar o grande desafio que foi imposto pelo

desenvolvimento da economia brasileira.

Ao consultar, na listagem das bolsas de Valores, a relação das empresas de

capital aberto, verificaremos que várias empresas atingiram o estágio em que

hoje se encontram, graças ao mercado de capitais ... "

o padrão de financiamento vigente nos anos 60 e 70 destaca-se pela lacuna de

crédito doméstico de longo-prazo, para o investimento industrial. Não se desenvolveu o

mercado de financiamento a longo-prazo.

O estudo do IPEA (texto para discussão n 653 de Waldery Rodrigues Júnior e

Giovani Monteiro Melo, junho de 1999) demonstra que a economia brasileira adequa-se à

teoria de hierarquização das fontes de financiamento (também chamada pecking order).

Este estudo mostra que existem, no mundo, padrões de financiamento das empresas, ou

seja, de prioridades na escolha das três formas de financiamento, a saber: (i) recursos

próprios ou internos ou lucros retidos; (ii) recursos externos via endividamento ou capital

de terceiros; e (iii) recursos externos por meio da emissão de ações ou capital próprio.

QUi\DIH)I
Resultados sobre l tontcii de Financiamento
das Empresas no Brasil e em. Outros Países

Singh
(1995)

Ferreira & Reis, Bran co & Eid Juni or Zonenschein
Brasil (1997) Bielschowiskv (1996) (\998)

(19971 -
AIl1L>~1m Empresas de 8 100ll1aioms 100rnaiorcs 1i empn'sas 730 empresas 161 empresas 97 empresas

países indus- empresas de emprc&'$bra- brasileiras brasileiras brasileiras brasileiras
trializados 10 pulses em sileiras

desenvolvi-
mento

Período 1970-1985 1980-\990 .1985-199\ 1987-\995 1995-.1999 1996 1989-1996
Recursos 71.4 38.S 56.4 46.6 55.0 11 25,0

Internos ('h.)
DIvida ('%) 25,4 20.S 7.7 31.2 40.0 54 27.0
Acões(%) 2.5" 39.3 36,0 20.4 5.0 3:5 48,0
Fonte dos Estatlsticas de Dados de Dados de Dados de ba- Questionários Questionários Dad05 de

Dados fluxo de balanço balanço lanço enviados às enviados às balanço
fundos empresas empresas

E<!Iudo Singh
(1995)

Mayer
(1990)
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A conclusão deste estudo é que, conforme demonstrado no quadro resumo da

página anterior, não há inversão da pecking order para o Brasil, que, ao contrário, apresenta

perfil de uso de fontes de financiamento próximo do padrão dos países desenvolvidos.

A utilização dos recursos de capital próprio (ações) apresentou baixo percentual em

relação às outras duas fontes, o que pode ser atribuído aos fatores citados por Pagano et alii

(1995), ou seja, a abertura de capital leva à geração de seleção adversa e risco moral

("moral hazard"), ao aumento das despesas administrativas e, ao fato de os dados

corporativos não serem mais confidenciais, dada a obrigatoriedade da divulgação de

balanços. Estes fatores e seus efeitos serão discutidos com detalhes nos capítulos 3 e 4

deste trabalho. O importante, neste capítulo 1, e especificamente com este trabalho do

IPEA, é tentar mostrar que o Brasil não é um caso isolado do resto do mundo, devido às

nossas particularidades. Seguimos, contrariamente, os mesmos padrões de financiamento de

outros países e portanto, não seria, a priori, absurdo julgar que, o que ocorre nestes países,

talvez possa ser aplicado ao Brasil.

1.3. Considerações

Portanto, ainda que o mercado acionário não seja a principal fonte de financiamento

das empresas, como não é em lugar nenhum do mundo, seria razoável esperar que o Brasil

passasse a fazer maior uso de fontes de financiamento, de longo prazo, para financiar seu

desenvolvimento, e dentre elasdo mercado acionário.

No próximo capítulo serão tratados os efeitos de um mercado acionário mais

robustos para o crescimento per capita do Brasil.

Página 19



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

Capítulo 2

2.1. Apresentação

É sabido, que o desenvolvimento econômico depende da expansão contínua da

capacidade de produção, ou seja, do estoque de capital por trabalhador. Instituições que

possibilitem, uma mobilização de recursos a um custo de transação menor, uma alocação

mais eficiente dos recursos para investimentos com maiores retornos econômico e social e

mais liquidez, tendem a ser benéficas para o crescimento e para o desenvolvimento dos

países [Bencivenga e Smith, 1991; King e Livine, 1993; Greenwoog Smith 1996]. O

desenvolvimento do mercado acionário no Brasil pode, desta forma, aproximar os

poupadores (que muitas vezes têm interesses de mais curto prazo) dos que necessitam de

recursos para investimento produtivo (longo-prazo), através do aumento da liquidez,

incentivando a formação de uma poupança mais eficaz e eficiente.

Há estudos [Rousseau e Wachtel, 2000; Levine e Zervos, 1996] que confirmam a

lógica acima, mostrando que o desenvolvimento do mercado acionário e do sistema

financeiro bancário tem um efeito positivo sobre o crescimento econômico dos anos

subseqüentes. Estes estudos, em geral, analisaram entre 40 e 50 países, incluindo o Brasil.

Há, por outro lado, outros trabalhos que afirmam que tanto o aumento dos retornos,

derivados de uma alocação mais eficiente de recursos, quanto a redução de risco causada

pela diversificação existente em mercados mais eficientes, podem levar a situação de menor

taxa de poupança e, portanto, de menor crescimento econômico [Devereux, 1994].

O capítulo 2 terá como objetivo analisar em que medida é possível esperar que um

desenvolvimento do mercado acionário acarrete em um maior desenvolvimento econômico

para o Brasil, seja via aumento da poupança e dos investimentos produtivos, seja via

aumento da eficiência alocativa dos recursos. Serão exploradas em mais detalhes as duas

linhas de argumentação apresentadas acima.
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2.2. Exposição Conceitual

A seguir, se passará a abordar e quantificar os efeitos de um mercado mais

desenvolvido para o crescimento dos países.

o desenvolvimento dos mercados financeiros pode ser considerado uma das

variáveis em modelos de crescimento econômico endógeno para explicar, por exemplo, as

diferenças de crescimento de renda per capita entre os países. O modelo de Pagano (1993)

isola os efeitos dos mercados financeiros sobre o crescimento econômico da seguinte

forma:

}~ =/1K"

em que Y é a função de produção de uma economia fechada e sem governo, que

produz um único bem e que pode ser alocado tanto para consumo como para investimento.

Nesta função, o bem de capital (Kt) deprecia-se à taxa "d" em cada período, Yt é o produto

real agregado no período t, e A, a produtividade marginal do capital.

Para o investimento bruto tem-se:

11 = Kr;, - (1 - 8 )K t

Uma parte da poupança é canalizada para o investimento, enquanto a outra fração é

auferida pelo sistema financeiro no processo de intermediação.

Assim, a poupança St é dada por:

em que <l>St= It e (1 - <I>)St é a parcela da poupança que remunera o sistema

financeiro.

A taxa de crescimento econômico é dada por:
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Y P'
=~-.l=~-l'.

g/+I Y K
I l

Após O rearranjo das equações acima obtém-se para a taxa de crescimento

(steady state):

mS '"' ~i -'-' - ()= ·,4" 1>" - (>-:• .1 y "'Cf/'"
f

O processo de intermediação financeira pode, neste sentido, afetar a taxa de

crescimento econômico por meio de outros dois efeitos:

(l'
.:::,t+1

Pelo crescimento de ~, à proporção da poupança destinada ao investimento;

Pela elevação da produtividade marginal do capital, mediante a alocação mais

eficiente do capital.

O desenvolvimento e diversificação dos mercados financeiros, e em especial, o

desenvolvimento do mercado acionário, podem contribuir de alguma forma para o aumento

da taxa de poupança. Mercados desenvolvidos implicam melhor propagação de

informações, o que garante aos poupadores maior segurança às suas aplicações e aos

investimentos, podendo compensar, pelo menos, em parte a diminuição da "Precautionary

Saving" . Esse mecanismo amplia a propensão à poupança, que de acordo com as fórmulas

acima, tem relação direta com o crescimento.

O aumento de competitividade entre os intermediários pode provocar uma queda na

sua taxa de intermediação, o que, em última análise, significa juros menores na ponta

tomadora e taxas mais atrativas para os fornecedores de recursos. Entretanto, a queda de

juros tem um efeito paradoxal. Taxas de juros altas tendem a ampliar a poupança, uma vez

que elevam o custo de oportunidade do consumo presente mas, por outro lado, podem

deprimí-la, pois com uma elevação nos juros, menos poupança é necessária para a

obtenção do mesmo rendimento.
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Este paradoxo será discutido mais adiante quando também serão discutidas as

possibilidades de alocação entre poupança e consumo e o efeito do crowding out do setor

público.

Neste momento, o importante é ter claro que em uma economia dotada de mercado

acionário pouco desenvolvido, no qual são poucos os instrumentos financeiros, muitos

agentes consumirão seus recursos, quando prefeririam poupá-los se houvesse meio

satisfatório de fazê-lo. O desenvolvimento do mercado e do arsenal de mecanismos

financeiros poderia assim estabelecer um novo conjunto de possibilidades para os agentes.

A liquidez, definida como a velocidade com a qual um agente pode se desfazer de

um ativo sem incorrer em perda de capital, é uma característica importante para a compra

de um determinado ativo. No capítulo 1 deste trabalho foram descritas algumas formas de

se mensurar a liquidez. Como os fluxos de caixa dos agentes sempre guardam um certo

grau de risco, é importante que mantenham em carteira algumas reservas de recursos para

precaver-se de ocorrências imprevistas, tais como desembolsos não programados ou perdas

não esperadas de receitas. Até alguns anos atrás, o método mais comum, de manutenção

dessas reservas precaucionais ou contigenciais era simplesmente a manutenção de recursos

em caixa. Naturalmente, esse método implica perdas de rentabilidade para o capital da

empresa, em maior ou menor grau. A criação de ativos com liquidez cada vez mais elevada

permitiu que uma parcela dos recursos antes retidos nos caixas das empresas pudesse ser

realocada para aplicações rentáveis. Mesmo nos casos em que uma necessidade de venda

imediata desses ativos pudesse acarretar perdas de capital para os seus possuidores, na

média, muitos desses ativos as compensavam em razão dos seus níveis de rentabilidade.

Desta forma, um aumento da liquidez, causado pelo desenvolvimento de um mercado

acionário mais robusto, deve provocar um aumento de ~ e consequentemente da proporção

da poupança destinada ao investimento.

Quando alguém compra ações, os recursos desembolsados poderão ser utilizados na

ampliação da capacidade produtiva. Embora não seja garantido, existe ao menos a chance

de que isso ocorra. Se o investidor em questão apresentar alguma restrição de liquidez e a

compra física da empresa for a única alternativa de investimento, provavelmente ele

manterá seus recursos em caixa, o que evitará a compra. Se a referida empresa possuir
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ações negociadas em bolsa, as possibilidades de os recursos deixarem o caixa do investidor

em direção a algum investimento produtivo são ampliadas.

De uma perspectiva teórica, a liquidez também possui forte associação com a

eficiência de mercado. Isso porque, quanto mais líquido for o mercado de um determinado

ativo, mais rapidamente os preços incorporarão as informações disponíveis.

Outro efeito sobre o crescimento decorrente de um maior desenvolvimento do

mercado acionário é o aumento da eficiência alocativa dos recursos, conforme mencionado

acima.

Um dos resultados clássicos em teoria de equilíbrio geral é que o grau máximo de

eficiência alocativa (decorrente da obtenção de equilíbrio walrasiano) obtém-se quando o

número de estados da natureza possíveis for igualado ao número de mercados disponíveis

na economia. A expressão estado da natureza define cada combinação de valores atingidos

por cada uma das variáveis pertinentes. Dessa maneira, supõe-se que no mundo real o

número de possíveis estados da natureza seja ilimitado, uma vez que são infinitas as

possibilidades de tais arranjos. Uma ampliação do número de instrumentos financeiros

disponíveis na economia pode aumentar o número de mercados e, por conseqüência, gerar a

possibilidade de os agentes melhorarem sua eficiência alocativa. O exemplo a seguir

facilitará a compreensão.

Em uma economia com um único bem x existirá um agente avesso ao risco, cuja

função de utilidade é descrita por U(x) = x Y2. Nessa economia, serão dois os possíveis

estados da natureza para o futuro próximo: se o primeiro ocorrer, o agente disporá de cem

unidades de x para consumo, e, se o segundo ocorrer, o agente não terá acesso a qualquer

unidade de x. Por fim, sabe-se que a probabilidade de ocorrência de cada um dos estados da

natureza é de 50%.

Aqui, a eficiência alo cativa é precária devido à incompletude dos mercados, e a

única alternativa de ação do agente se resume a aguardar o estado da natureza que se

concretizará. Nesse caso, a sua utilidade esperada seria de cinco unidades (Média simples

entre 10 - raiz quadrada de 100 e O - raiz quadrada de O).

Contudo, se nessa economia for introduzido um mercado, no qual se possa

securitizar o consumo no futuro, novas possibilidades serão abertas. Assim, se o agente se

comprometer a pagar uma determinada parcela do que ganhará no estado da natureza mais
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favorável, ele poderá garantir um determinado consumo futuro, vamos supor de 50

unidades do bem x, qualquer que seja o estado da natureza vigente. No mercado acionário

isto é possível de ser feito através de opções, ou da combinação de opções com ações.

Considerando-se que a economia em geral é neutra ao risco, o preço desse contrato será

estabelecido em 50 unidades do bem x. Se isso ocorrer, existirá então uma nova estratégia

para o referido agente: ele poderá comprar um desses novos contratos estruturados (opções

e ações), e fixar o seu consumo futuro em 50 unidades, independentemente do estado da

natureza.

Nesse caso a sua utilidade esperada será um pouco maior que sete unidades (raiz

quadrada de 50). Assim, é possível notar que a introdução de um novo mercado melhora a

eficiência alocativa do consumo do agente.

A melhoria na alocação intertemporal do indivíduo não se restringe ao caso em que

este é avesso ao risco, uma vez que se poderia estar na outra ponta do agente do exemplo

acima. O importante é que quanto ~ais mercados houver, maiores serão as possibilidades

de diversificação e mais eficiente a alocação dos recursos. Além disto, uma das

consequências diretas da diversificação é a redução dos "riscos diversificáveis", ou seja,

aquele risco não sistêmico e que é minimizado em decorrência do investimento em ativos

com baixa correlação entre si.

Por esse motivo, a melhoria na alocação de recursos tem sido destacada como uma

das principais funções de um desenvolvimento de um mercado acionário mais robusto, no
Brasil.

Do lado dos aplicadores de recursos, a eficiência alo cativa fornece um critério que

permite obter o maior valor possível do produto marginal do capital. Mesmo levando-se em

conta que o produto marginal é sempre suposto decrescente, se os investidores aplicarem

corretamente os recursos disponíveis, os projetos a serem financiados serão aqueles de

maior retomo. Isso impede que os recursos sejam mal aproveitados em projetos de baixo

rendimento.

Outro beneficio importante de um mercado acionário mais eficiente é a ampla

disseminação de informação e os efeitos disto sobre os custos e a alocação de recursos.

O valor de um projeto de investimento não está disponível de imediato para os

potenciais interessados, o que leva a um custo de análise para a determinação desse valor.

r

Página 25



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

Se apenas, individualmente, são feitas essas análises, cada novo interessado arcará com o

custo, pois não há, normalmente, qualquer via de propagação dessa informação que tenha

credibilidade. Além do mais, o tomador de recursos que dispõe da informação, quanto ao

projeto, tem o incentivo de não revelá-la e explorar essa vantagem. Ele sobreavalia o

retomo do investimento para o qual deseja angariar fundos, e, quanto ao emprestador, há

um incentivo na direção contrária. São explicitados, dessa forma, dois graves problemas: a

necessidade de ganhos de escala na análise dos projetos e a presença de perigo moral

(moral hazard). Esse último é agravado para os casos de pequenos tomadores para os quais

a informação é relativamente mais custosa.

A melhor qualificação das instituições para financiar projetos de investimento é

justificada por dois fatos. Primeiro, a drástica redução dos custos de análise de projetos e

demais custos de transação, pois realiza-se normalmente apenas uma única análise, com

posterior sinalização para o mercado, o que evita avaliações individuais. Segundo, há uma

diminuição - quando não uma completa eliminação - do perigo moral, pois existem

incentivos para tomar as informações simétricas para as duas partes - tomadora e

emprestadora de recursos.

A divulgação de informações de forma completa leva os mercados a poderem ser

classificados como eficientes. Como mercados eficientes pode-se entender o seguinte:

Eficiência na forma forte: todas as informações, públicas ou privadas, estão

refletidas nos preços de mercado - que assim seriam os preços justos. O VPL (valor

presente líquido) das transações financeiras é, portanto, nulo.

Eficiência na forma semi-forte: os preços refletem toda informação publicamente

disponível, incluindo informações como demonstrações financeiras publicadas pelas

empresas e dados históricos de preços.

Eficiência na forma fraca: incorpora completamente as informações sobre os preços

passados dos títulos.

A difusão de informações pode ser uma necessidade para a eficiência na forma

forte. As evidências empíricas, entretanto, apontam para mercados nas formas fraca e semi-

forte. Não há consenso sobre casos de eficiência no sentido forte.
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Outro fator que contribui para os dois efeitos mencionados acima, quais sejam, o

crescimento de <I> e a elevação da produtividade marginal do capital seria o efeito escala,

monitoramento e seleção.

O volume de recursos necessários para determinados investimentos encontra-se,

muitas vezes, além da capacidade financeira individual dos empresários. Os bancos e outras

instituições financeiras fazem a captação das pequenas poupanças e criam um efeito escala:

se cada indivíduo fosse limitado a só investir o que pudesse financiar por conta própria,

muitos investimentos seriam inviabilizados por falta de recursos ou teriam os retornos

reduzidos. O efeito de agregação e os ganhos de escala permitem contornar essa

dificuldade. A agregação dos recursos se dá pelos intermediários financeiros, que

automaticamente passam por um processo de seleção (Track-Record; performance) dos

emprestadores para exercer este papel. Além de selecionados pelos emprestadores de

recursos, estes intermediários são constantemente monitorados. O efeito escala, permite

alocar para investimentos produtivos e com maiores retornos, parte da poupança que antes

não seria alocada para tais investimentos. E os efeitos de seleção e monitoramento tendem

a gerar um incentivo adequado a maior eficiência alocativa dos recursos e portanto à

elevação da produtividade marginal do capital.

Uma das formas mais tradicionais de se agregar os investimentos e as poupanças é

através da institucionalização da poupança. Os exemplos mais claros de institucionalização

de poupança estão no caso das seguradoras ou dos planos-de previdência privada.

Por fim, existem, ainda, algumas características que não podem ser diretamente

enquadradas nas etapas mencionadas. Isso porque não estão explicitamente ligadas aos

efeitos sobre a taxa de formação de poupança, sobre a eficiência na canalização ou sobre a

alocação de recursos. Esse é o caso, por exemplo, da separação entre propriedade _e

administração discutido a seguir.

As sociedades por ações podem ser tratadas como o centro de um complexo

conjunto de relações contratuais, em grande parte conflitantes, em que há um direito

residual de propriedade sobre os ativos e os fluxos, o que leva a uma relação entre principal

(acionista) e agente (administrador). Em r~ão das divergências existentes, os acionistas

atuam de maneira a encorajar os administradores a agirem como eles (acionistas) desejam.

O custo de agenciamento (agency cost) é o preço de resolução desse conflito e é função do
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acompanhamento dos administradores e dos incentivos pagos a eles (Milgrom and

Roberts).

O critério de investimento dos acionistas é, em geral, investir em ativos reais que

tenham VPL positivo. Dado que os acionistas têm o mesmo critério de investimento e que o

funcionamento dos mercados financeiros permite o pleno exercício da função de

monitoramento, essa decisão pode ser delegada aos administradores profissionais. Realiza-

se o controle dos gerentes por meio da observação da performance dos preços das ações e

da política de dividendos. Os gerentes não precisam conhecer as preferências dos acionistas

nem seguir as suas próprias; basta observarem o critério de investimento relatado

anteriormente. Por outro lado, ao maximizarem o VPL, os administradores proporcionam

benefícios a toda a sociedade, com a otimização individual levando a um resultado

socialmente ótimo. Essa conclusão é explicada pelo fato de a sociedade disponibilizar os

seus recursos nos melhores projetos e com o custo de oportunidade social plenamente

atendido.

O que se procurou conceituar e mostrar até aqui é que existem outros benefícios

oriundos de um mercado acionário desenvolvido, que não estão estritamente relacionados à

taxa de formação de poupança, centro da argumentação de Michael Devereux e e Gregor

Smith, mas que também têm efeito sobre o crescimento econômico dos países.

2.3. Diferentes visões sobre o tema

A partir deste ponto, se procurará mensurar qual o efeito de mercados financeiros e

acionários mais desenvolvidos sobre o crescimento dos países, através da exposição da

opinião de diversos autores sobre o tema. Alguns autores, como Michael Devereux e

Gregor Smith são mais céticos argumentando que mercados financeiros mais eficientes têm

efeitos positivos e negativos sobre o crescimento, outros, tais como, Rousseau, Wachtel,

Beck e Levine são mais incisivos ao comprovar a relação causal entre o desenvolvimento

dos mercados e o desenvolvimento dos países.

2.3.1. Michael Devereux e Gregor Smith
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Estes autores argumentam que uma das conseqüências da diversificação global é a

redução do risco, derivada da própria diversificação, e portanto, a redução da taxa de

poupança de cada país individualmente. A linha de argumentação central deste artigo é a

seguinte: Mantida constante a taxa de aversão ao risco (CRRA - Constante Relative Risk

Aversion) e havendo uma redução do risco das rendas futuras, oriunda de uma maior

diversificação global, seria natural esperar que a taxa de poupança se reduzisse, pois seria

menos necessária a denominada "Precautionary Saving", ou seja, a poupança necessária

para eventuais desvios dos retornos esperados, e isto acarretaria reduções na taxa de

crescimento dos países. Os autores também abordam os efeitos da diversificação sobre o

aumento ou diminuição do "Bem estar" (Welfare). As conclusões destes autores se

resumem nos seguintes argumentos: O efeito isolado da diminuição de risco (ou seja, sem

considerar os ganhos de escala, de especialização, de eficiência na realocação de portfólios,

de aumento da produtividade marginal do capital.) oriunda da diversificação, tende a

reduzir a taxa de crescimento e o nível de bem estar dos países, pois a redução do risco leva

a uma redução na taxa de poupança que é um dos principais "motores" do modelo de

crescimento endógeno dos países.

Os autores tratam especificamente dos efeitos da diversificação global (entre

mercados de diversos países), mas seria natural esperar que o mesmo conceito valesse para

a diversificação entre ativos de um mesmo país. Portanto, se poderia inferir,

precipitadamente que uma das conseqüências de um mercado acionário mais desenvolvido

poderia ser, justamente, uma maior diversificação entre os ativos de um determinado país o

que poderia acarretar os mesmos problemas descritos acima.

Apesar destas conclusões, os próprios autores reconhecem que outros fatores podem

mais que compensar o efeito acima. O efeito sobre o crescimento da realocação de

poupança para projetos com maiores taxas de retomo, por exemplo, é um dos efeitos que

segundo outro conjunto de autores (Levine 1991; Greenwood 1990) suplanta as

conseqüências da redução de poupança sobre o crescimento dos países.

Outros economistas, argumentam que um aumento exagerado da liquidez pode criar

um incentivo prejudicial à boa prática da govemança corporativa e ao crescimento. Isto

porque em um mercado muito líquido, os acionistas insatisfeitos com uma eventual má

performance de determinada empresa podem simplesmente se desfazerem de suas ações,
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sem grandes perdas, e sem ter que se preocupar em encontrar soluções para a melhoria da

empresa, em geral via uma govemança corporativa efetiva

2.3.2. Peter Rousseau e Paul Watchel

Um importante estudo para este objetivo foi desenvolvido por Peter Rousseau e

Paul Watchel. Neste trabalho foram estudados 47 países, e através de técnicas como vetor

de auto regressão se procurou identificar em que medida há uma relação de causalidade

entre o desenvolvimento dos mercado acionário e o crescimento dos países. A utilização

destas técnicas foi importante pois caso contrário, através da análises de "cross- section

puras, não se identificariam relações de causa e efeito, essenciais nestes estudos.

A primeira argumentação destes autores é de que os mercados de capitais têm uma

característica natural de antecipar nos preços das ações as expectativas futuras. Portanto,

seria natural esperar que uma melhora nas expectativas de crescimento futuro de

determinado país fosse incorporada nos preços presentes das ações implicando em uma

falsa relação de causalidade, caso o crescimento se confirmasse. Por esta razão, os dados

deste estudo foram ajustados por um deflator "US dollar-equivalent local share price index"

que visa justamente anular este efeito de antecipação. Os autores procuraram ainda, isolar

os efeitos de um desenvolvimento do mercado acionário (valor de mercado e liquidez) do

desenvolvimento do sistema financeiro como um todo (como proxy do desenvolvimento

do mercado financeiro os autores utilizaram a medida de base monetáriaM3 - depósitos em

papel moeda em circulação + depósitos à vista, + depósitos a prazo + passivos de fundos

mútuos).

Os autores argumentam que o uso de cross-sectional regresssion é uma tradição nas

análises empíricas de regressão, desde que Barro (1991) desagregou o efeito de variáveis

importantes tais como educação, estabilidade política, corrupção etc ...sobre o crescimento.

Este estudo é centrado nas diferenças entre as correlações existentes entre o crescimento do

produto per capita o desenvolvimento do sistema financeiro (proxy da evolução do M3);

entre o produto per capita e um aumento do tamanho do mercado acionário e entre o

produto per capita e um aumento da liquidez do mercado acionário.
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Para tanto, os autores examinaram as direções das relações de causalidade entre

estas variáveis e o crescimento de forma conjunta e separada.

Os dados utilizados por estes autores foram séries de 1987 a 1995 dos 47 países em

análise.

Nestas análises foi possível identificar que entre a liquidez (neste estudo, a liquidez

é medida como sendo o valor transacionado sobre o PIB), o tamanho do mercado acionário

(valor de mercado valor de mercado sobre PIB) e o M3, a liquidez foi o componente mais

responsável pelo crescimento.

As conclusões destes estudos foram que um acréscimo de 1 ponto percentual na

liquidez (valor transacionado sobre o PIB) causa 0,1 % de crescimento adicional no PIB per

capita dos países. Da mesma forma, um acréscimo de 1% no valor de mercado sobre o PIB,

causa somente 0,04% de acréscimo no PIB per capita e a evolução de 1 ponto percentual da

base monetária M3, como medida do grau de evolução do sistema financeiro, tem um

impacto de 0,08% no crescimento do PIB per capita dos países.

Estes resultados, segundo os autores, sugerem que um aumento da liquidez, através

do desenvolvimento de bolsas de valores fortes, tem sido importante para a promoção do

desenvolvimento dos países.

2.3.3. Randall K Filler e Nauro Campos

Estes autores argumentam, de forma complementar que o relação de causalidade

entre o desenvolvimento do mercado acionário e o crescimento dos países, somente é

verificado naqueles países, nos quais o grau de liberdade econômica é alto. Liberdade

econômica é definida, por estes autores, como sendo relacionada a dois aspectos: Fluxo de

capitais / investimento estrangeiro, e grau de desenvolvimento do sistema bancário.

A conclusão destes autores, é que nos países nos quais não há "liberdade

econômica" o desenvolvimento do mercado acionário pode ter um efeito perverso e ao

invés de gerar o crescimento econômico, pode causar a retração. Isto porque nestes países,

um mercado acionário ativo, pode ser somente mais uma forma de "rent seeking

improdutivo", ou seja se desviar ativos, dos investidores, através da corrupção. Estas
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conclusões são importantes e serão tratadas com detalhes no próximo capitulo no qual se

discutirá a importância das instituições; para o melhor funcionamento dos mercados.

Vale ressaltar, contudo, que o Brasil é tido como um país cujo sistema financeiro é

bastante sólido. O conjunto composto pela Medida Provisória n° 1.179 e a Resolução n°

2.208, ambas de 3/11195, implantou o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), que veio para sanear o mercado

financeiros resolvendo o problema de bancos insolúveis.

Além disto, o Brasil é o segundo país, fora os EUA, que mars recebeu

investimentos estrangeiros nos últimos cinco anos, ficando, somente, atrás da China, cujos

dados são sempre questionáveis.

Desta forma, não seria razoável supor, para fins deste trabalho, que as conclusões

apresentadas por Randall Filer e Campos anulassem os resultados dos estudos de Rousseau

e Wachtel, pelo menos para o caso brasileiro.

2.3.4. Beck e Levine

Estes autores apontam resultados semelhantes aos obtidos nos estudos acima,

fazendo o teste oposto, ou seja, testando a hipótese de que o desenvolvimento do mercado

acionário e do sistema financeiro é pouco importante para o crescimento dos países. O

resultado é a rejeição da hipótese inicial, corroborando os demais estudos.

Ross Levine, em seu estudo "Stock Market, Economic Development, and Capital

Control Liberalization", mostra que os países com mercados de capitais mais líquidos

cresceram muito mais rapidamente que os demais ao longo dos anos de 1976 a 1994,

mesmo após os dados serem ajustados para outros fatores que sabidamente afetam o

crescimento, tais como, nível de educação, taxa de inflação, grau de liberação comercial e

eficiência do sistema legal. O autor dividiu, inicialmente, os países em 4 grupos, de acordo

com a liquidez de seus mercados: 1) Muito líquido; 2) Líquido; 3) Ilíquido; 4) Muito

ilíquido. Os países do primeiro grupo apresentaram crescimento médio per capita de 3,4 %

ao ano no período analisado. Enquanto que os demais grupos apresentaram taxas de

crescimento per capita de 2,4%; 2,2% e 1,4%, respectivamente.
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Este estudo, conclui também que um mercado acionário desenvolvido é

complementar ao desenvolvimento do sistema bancário, apesar de a maioria dos

economistas focarem a atenção muito mais nos efeitos deste último, talvez pelo fato de os

empréstimos bancários representarem uma forma mais importante de financiamento para as

empresas do que o mercado de ações, conforme mostrado no estudo do IPEA no capítulo 1

deste trabalho. Novamente, dividindo os países em grupos, o estudo mostra que

independente do grau de desenvolvimento do mercado de crédito bancário, um maior

desenvolvimento do mercado acionário implica em um maior crescimento. O oposto,

contudo, também é válido, ou seja, independente do grau de desenvolvimento do mercado

acionário um desenvolvimento do mercado de crédito também impulsiona o crescimento.

Além disso, este estudo mostra que a redução das barreiras internacionais ao fluxo de

capitais tem um efeito positivo sobre a liquidez dos mercados e consequentemente sobre o

crescimento.

2.4. Constatações

Os resultados acima apresentados são forte evidência de que existe uma relação

entre o desenvolvimento financeiro e, do mercado acionário, e o desenvolvimento

econômico. O que se procurou demonstrar neste capítulo do trabalho, foram quais os

efeitos de um mercado acionário mais desenvolvido, sobre o crescimento dos países. Tendo

como base os estudos quantitativos de Peter Rousseau e Paul Watchel seria natural esperar

que se o Brasil conseguir elevar sua liquidez (valor transacionado sobre o PIB) em 20

pontos percentuais, ou seja, sair dos atuais 10% para algo em tomo de 30%, seria natural

esperar que o crescimento do PIB / capita se elevasse em 2 pontos percentuais nos

próximos anos. Mesmo que os efeitos sobre o PIB sejam reduzidos à metade, ainda assim

um acréscimo de 1 ponto percentual no PIB per capita é suficiente para motivar um esforço

na melhoria do mercado acionário brasileiro.

Ter uma liquidez de 30% (Valor transacionado sobre o PIB), é ainda bastante

inferior a média e a mediana das maiores economias do mundo (72% e 54%,

respectivamente), e inferior também a média dos mercados emergentes e tigres asiáticos

(China, Índia, Rússia, México, Coréia, Malásia, Filipinas, República Checa, Singapura,
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Hungria, Polônia, Africa do Sul, Argentina, Chile, Peru, Venezuela e Indonésia), situada

em 35%. Com esta liquidez, o Brasil estaria ainda um pouco abaixo do primeiro quartil,

entre os paises emergentes e tigres asiáticos.

Um Valor Transacionado sobre PIB maior indica, apesar de não diretamente pois

parte deste valor não financia diretamente as empresas, que o mercado acionário é uma

fonte importante no financiamento da economia.
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Capítulo 3

3.1. Apresentação

Conforme abordado no capítulo anterior por Randall K Filler e Nauro Campos, a

relação de causalidade entre o desenvolvimento do mercado acionário e o crescimento

econômico dos países depende da liberdade econômica. Esta liberdade, por sua vez,

depende do estabelecimento de instituições que a assegurem.

Este capítulo tratará da importância das instituições para o desenvolvimento dos

mercados em geral, destacando quais instituições são centrais para o mercado acionário.

3.2. Instituições necessárias ao desenvolvimento de qualquer mercado

Dani Rodrik, em seu trabalho: "Institutions for High-Quality Growth: What They

are and How to Acquire Them" argumenta que os mercados em geral precisam ser

suportados pelo que ele denomina de "Non-Market Institutions". A análise central do autor

é que simplesmente os incentivos das diferenças de preços relativos, defendidos nas

políticas neo-clássicas, não são suficientes para gerar os "outputs" ótimos, sem que algumas

instituições, que em geral são tidas como existentes e condição ao funcionamento dos

') mercados ( nas teorias econômicas) efetivamente funcionem. As teorias econômicas em

geral pressupõem que os direitos de propriedade são respeitados, que os contratos são

cumpridos, que as leis são aplicadas rápida e eficazmente. O autor defende, contudo, que

sem a existência destas instituições, o que não é tão incomum assim, principalmente nos

países de mais baixa renda, o simples incentivo das diferenças de preços relativos pode não

funcionar ou pior, ter resultados perversos, tais como "rent seeking improdutivo", ou o uso

inapropriado dos recursos comuns. O autor define que as instituições são um conjunto de

regras de comportamento que governa e molda as interações entre as pessoas auxiliando na

formação das expectativas do que o outro irá fazer.

Definido que sem este arcabouço básico, os mercados não podem funcionar

eficazmente, a questão deste trabalho passa a ser centrada muito mais em identificar que

instituições realmente importam e não se as instituições importam ou não. Isto porque os
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mercados sem as instituições podem muitas vezes produzir resultados socialmente

indesejados. O mau uso dos recursos públicos e a corrupção são os maiores exemplos. A

seguir serão exploradas algumas instituições que são, segundo o autor, essenciais para o

bom funcionamento dos mercados em geral.

3.2.1. Direitos de propriedade

Assegurar os direitos de propriedade tem sido um elemento chave para o

crescimento econômico dos países. Nenhum empreendedor tem o incentivo para investir e

acumular inovação sem que tenha a garantia de propriedade sobre os ativos oriundos deste

investimento e sem que possa controlar os retornos que estes ativos terão. Ou seja, o "rent

seeking produtivo" é condição necessária ao desenvolvimento. Não há inovação de produto

se não se puder cobrar mais pelo bem produzido no futuro enquanto este for único (pelo

período em que não é copiado), e não há inovação de processo se não se puder usufruir das

margens adicionais que uma redução do custo de produção propicia. Entretanto, o autor

argumenta que o estabelecimento dos direitos de propriedade não são simplesmente uma lei

imposta. São uma combinação de uma legislação eficaz, um esforço privado, costumes e

tradições.

3.2.2. Instituições Regulatórias

A importância econômica das instituições regulatórias emerge com o surgimento

das teorias de competição imperfeita, os dilemas de agente e principal, as teorias dos jogos

não - cooperativas (o equilíbrio de Nash é o caso mais tradicional, no qual cada agente faz o

melhor que pode em função daquilo que o outro agente farão, entre outras). Na prática,

quanto mais liberalizados forem os mercados, maior será o conjunto de instituições

regulatórias que os suportem.

Mais adiante neste trabalho, serão discutidas as instituições regulatórias importantes

ao bom funcionamento do mercado acionário.

3.2.3. Instituições de estabilização macro-econômica
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As economias avançadas adotaram instituições para estabilização econômica, após

aprenderem que as conseqüências de não tê-las são bastante profundas. Em geral, estas

economias criaram um emprestado r de última instância, na forma de um banco central, para

resguardar a economia contra crises sistêmicas. O caso brasileiro é bastante recente neste

aspecto. O Banco Central do Brasil foi criado em 31.12.64. Antes da criação do Banco

Central, o papel de autoridade monetária era desempenhado pela Superintendência da

Moeda e do Crédito - SUMOC, pelo Banco do Brasil- BB e pelo Tesouro Nacional.

Após a criação do Banco Central buscou-se dotar a instituição de mecanismos

voltados para o desempenho do papel de "bancos dos bancos" (O emprestador de última

instância, mencionado acima). Em 1985 foi promovido o reordenamento financeiro

governamental com a separação das contas e das funções do Banco Central, Banco do

Brasil e Tesouro Nacional. Em 1986 foi extinta a conta movimento e o fornecimento de

recursos do Banco Central ao Banco do Brasil passou a ser claramente identificado nos

orçamentos das duas instituições, eliminando-se os suprimentos automáticos que

prejudicavam a atuação do Banco Central.

O processo de reordenamento financeiro governamental se estendeu até 1988,

quando as funções de autoridade monetária foram transferidas progressivamente do Banco

do Brasil para o Banco Central, enquanto as atividades atípicas exercidas por esse último,

como as relacionadas ao fomento e à administração da dívida pública federal, foram

transferidas para o Tesouro Nacional.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu dispositivos importantes para a atuação

do Banco Central, dentre os quais destacam-se o exercício exclusivo da competência da

União para emitir moeda e a exigência de aprovação prévia pelo Senado Federal, em

votação secreta, após argüição pública, dos nomes indicados pelo Presidente da República

para os cargos de presidente e diretores da instituição. Além disso, vedou ao Banco Central

a concessão direta ou indireta de empréstimos ao Tesouro Nacional.

Como se vê, a história brasileira de fortalecimento desta instituição é bastante

recente.

3.2.4. Instituições de seguridade social
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São instituições que garantam suporte social e equilíbrio emocional às pessoas. No

passado, a Igreja e a vizinhança bairrista faziam este papel, mas com os efeitos da

liberalização, da facilidade de mobilidade e deslocamento físico, da miscigenação de

culturas, abre-se uma lacuna neste aspecto, acentuada com a Grande Depressão de 29. As

formas mais comuns de instituições de seguridade social são programas de transferência de

recursos públicos para pessoas menos favorecidas. Entretanto, dependendo do país

analisado, há inúmeras outras formas substitutas de instituições de seguridade social. No

Japão, por exemplo, a prática do emprego vitalício, e dos estímulos às lojas de pequeno

porte no varejo, podem ser encarados como programas de seguridade social.

O importante neste ponto é destacar que tais instituições legitimizam o mercado

uma vez que o toma compatível com a estabilidade e a coesão social. Uma das críticas

feitas aos países Latino Americanos é justamente o fato de estes países não terem dado a

devida atenção ao desenvolvimento destas instituições, de forma que hoje, as reformas

econômicas realizadas nas décadas de 80 e 90 se tomam ameaçadas pela falta de coesão

social e pela desigualdade.

3.2.5. Instituições para gestão de conflitos.

São instituições que garantam que as falhas de coordenação não ocorram ou que

minimizem sua ocorrência. Um judiciário de alta qualidade, instituições de representação

política, eleições livres, instituições representativas de minorias, entre outras são alguns

exemplos deste tipo de instituição. O objetivo principal destas instituições é garantir que os

potenciais "vencedores" de um conflito social tenham seus ganhos limitados, e que os

potenciais "perdedores" não sejam expropriados de seus direitos. Enfim, estas instituições

visam criar incentivos à cooperação, reduzindo os "pay-offs sociais" de estratégias não

cooperativas.

Este último bloco de irystituições é bastante importante para o tema deste trabalho.

Um conceito importante relativo a este tema é que a base institucional para o bom

funcionamento de uma economia de mercado não é única. Ou seja, de acordo com a

particularidade de cada país pode-se ter uma base institucional diferente. Não há um

conjunto pré-definido de instituições que domine outro conjunto.
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Por fim, é abordado a forma como uma sociedade pode adquirir as instituições que

pretende para suportar um mercado saudável e de forma sustentável. E neste ponto são

sugeridas duas abordagens. A primeira, é a simples adoção de instituições "genéricas", que

já funcionam em outras economias mais evoluídas do mundo e que podem ser adotadas por

uma sociedade em particular sem depender muito das particularidades desta sociedade.

São, o que o autor denominou "blueprints". Alguns exemplos destas instituições são:

legislação estabelecida pela SEC (específica para o mercado acionário) , legislação anti-

trust, os padrões adotados pelo banco central, entre outras. Nestes casos, utilizar o

aprendizado, que outras economias já passaram é a melhor alternativa.

Por outro lado, há a possibilidade de uma determinada sociedade necessitar

instituições específicas a ela, dada suas particularidades. Neste caso, a simples adoção de

práticas adotadas em outras partes do mundo pode não ser eficaz. As instituições precisam

ser desenvolvidas localmente, baseadas na experiência e no saber local.

3.3. Instituições específicas para o mercado acionário

Feita esta introdução conceitual sobre a importância das relações entre as

instituições e os mercados, e as diferentes formas de adquiri-las, se passará a explorar a

partir deste ponto, que instituições são especificamente demandadas pelo mercado

acionário.

Segundo Berbard Black, há dois pré-requisitos essenciais, que as instituições devem

prover, para a existência de um mercado acionário robusto: 1) Informação ampla, fiel, de

qualidade e uniforme sobre o ativo (Disclosure de qualidade) de forma a minimizar os

efeitos da assimetria de informação e consequentemente e a "Seleção Adversa"e 2)

Segurança de que as informações privilegiadas (que sempre existem, pois há sempre, em

última instância, os gestores que produzem as informações e que portanto têm acesso

privilegiado aos fatos que serão divulgados) não serão utilizadas contra os investidores

minoritários, de forma a minimizar do "Risco Moral" ("Moral Hazard"). Um terceiro

aspecto poderia ser considerado como importante, mas que vem após os dois primeiros

citados acima, é o correto alinhamento de interesses entre gestores e acionistas, em geral

através de uma governança corporativa efetiva, de forma que os primeiros busquem, por

exemplo, maximizar o valor da empresa, e não o tamanho da mesma em beneficio próprio.
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3.3.1. Assimetria de Informação

Os mercados de capitais são um exemplo clássico do que economicamente se

denomina "seleção adversa" (adverse selection). Havendo dúvidas sobre a qualidade e a

confiabilidade das informações disponibilizadas pelas companhias emissoras de papéis, e

por não ser possível aos investidores julgar a veracidade das informações, há a tendência de

se aplicar um desconto médio no preço de todas as companhias. Neste caso, uma empresa

"honesta", que esteja preocupada em fazer um "disclosure" de qualidade terá o incentivo

para não emitir suas ações ou sair do mercado, pois os investidores estarão descontando o

preço de suas ações como se estas fossem de má qualidade (em razão da dúvida). Por outro

lado, as empresas de "honestidade duvidosa", que produzem informações tendenciosas ao

mercado, buscando valorizar artificialmente seus papéis, continuarão emitindo ações e

participando do mercado, pois o desconto aplicado pelos investidores é previamente

esperado. Entretanto, com a saída dos investidores de qualidade deste mercado, e a

permanência dos investidores de qualidade duvidosa, a média do desconto aplicado pelos

investidores tende a subir, o que alimenta o incentivo de permanecer no mercado somente

aqueles emissores de pior qualidade. Isto cria o que se denomina economicamente de

espiral da morte, tendendo a atrofiar os mercados. A falta de instituições que mitiguem ou

eliminem os efeitos da assimetria de informações e de seleção adversa tem feito com que

muitos países no mundo não consigam efetivamente desenvolver um mercado acionário

robusto. Nestes países, algumas poucas companhias têm conseguido desenvolver uma

reputação suficiente que justifique, comparativamente a formas alternativas de se financiar,

a emissão de ações em bolsa, mesmo que a um preço descontado. Entretanto, 'as pequenas e

médias empresas têm ficado fora do mercado acionário.

Os Estados Unidos resolveram parcialmente (alguns dos escândalos atuais nos EUA

comprovam esta parcialidade) este problema, através da criação de leis e instituições que

garantissem a confiabilidade das informações disponibilizadas pelos emissores. Dentre

estas instituições estão os intermediários (firmas de contabilidade e auditoria, bancos de

investimento, escritórios de advocacia e as próprias bolsa de valores entre outras) que

trabalham no sentido de garantir a qualidade e a veracidade das informações

disponibilizadas. Estas instituições, por participarem repetidamente dos mercados, não são
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emissores que vão ao mercado fazer uma captação e nunca mais voltam, têm custos de

reputação que impedem, ou minimizam a probabilidade, de desvio de conduta.

Contudo, a reputação dos bancos de investimento, das empresas de auditoria e

contabilidade envolve, o que na linguagem econômica se denomina "extemalidades". Ou

seja, nenhuma instituição isoladamente pode captar todo o beneficio de se investir na sua

reputação. Estes investimentos criam, em geral, uma imagem de reputação para todas as

empresas atuantes no setor, de forma que novos entrantes podem usufruir dos beneficios da

reputação da categoria sem esforço. Uma forma de se mitigar este problema é através da

criação de organizações auto-regulatórias, que suportem estes intermediários. Nos EUA

todos os intermediários têm que ser filiados ou a New York Stock Exchange ou a National

Association of Securities Dealers. Mais adiante se abordará este tema em mais

profundidade.

A seguir serão apresentadas algumas instituições e procedimentos importantes para

mitigar o efeito da assimetria de informação e, consequentemente, fortalecer o

desenvolvimento do mercado acionário.
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Institui ões

impossível imaginar um mercado desenvolvido sem que haja por parte das companhiasInstituições que suportem a ampla divulgação
de informações - Exigência legal de
empresas de auditoria, Fiscalização, Forma
~~e...divulg~ç!o_. ._._... .. __ ~º_r:.r!l~ç6es financ~iras auditadas _..~ . ._._
Regras de contabilidade que possibilitem Estas regras devem limitar as alternativas dos gestores para tornar artificialmente mais
.~()rl1pa.r.a.g~~.~...~i~t~~ca~_~~~!r~~rl1p.r~~a~:I'::'~r~t!\I~~.s':l<ls_.~rl1fl.r.~~.~~_.....
Normas e leis que imponham aos contadores Isto fará com que estes profissionais resistam à pressão dos clientes e até usem isto
e aos bancos de investimento risco e multas.
caso estes contadores produzam
demonstrações financeiras falsas ou fora dos
padrões estipulados e caso os bancos de
investimento vendam estas informações como

~e:~~~:i~es;nvestim'~ntõ quejnv~siiguemõs ········lT~os;:i:t~·!()Z~~::iifi~:anzôe~5~i~~;:~:1~e~~;tsft~~~iiie~:unsaôs-ouúôsempr;ídà

processos de underwrite de outros bancos, de manutenção da reputação detodos eles. A reputação de um banco pode ser medida de
várias maneiras por exemplo: Track-record, número de operações bem sucedidas;
p.EJ~()rrl1arJ(;e..._
Os escritórios de advocacia são o terceiro grupo de intermediários importante para

como argumento. Apesar de as empresas de auditoria e contabilidade e os bancos de

investimento serem intermediários com reputação, à aplicação de penalidades é uma

f()rrl1.<l~ t.~r.~.rl1rl1a.n-'i.~.~.~~.u<l.s..r~p':ltaçõ.EJ.~.
Escritórios de advocacia com competência
suficiente para garantir que o emissor esteja
cumprindo todas as exigências~ais.
Uma bolsa de valores forte e com padrões

mitigar o efeito da assimetria de informa ão.
As bolsas de valores são outro grupo de intermediários importantes. Nelas se
estabelecem parâmetros que devem ser cumpridos para uma empresa emitir ações e
manter suas ações listadas.para a listagem de ações

Uma agência reguladora forte Esta agência tem que ser honesta, e ter estrutura (sta1l)e orçamento para cumprir seus

objetivos. É muito importante que o orçamento desta agência possibilite pagar salários

_ _._.~_ g'::l~!raia.rl1.Jlessoas qualificadas. E a especialização também é muito imeortante.
Da mesma forma, o sistema judiciário deve ser honesto e sofisticado o suficiente para
administrar casos complexos. Além disso,é importante que seja rápido na tomada de
decisão e ágil na intervenção. Da mesma forma,um orçamento compatível com esta

______ • ~t~ar~ef~a~e~ . _

Um sistema judiciário forte

No ANEXO II estão listadas todas as instituições importantes para mitigar este

problema.

3.3.2. Uso da Informação Privilegiada

A seguir serão abordadas as instituições importantes para minorar o efeito do mau

uso da informação privilegiada ou , economicamente, do risco moral. Este é o segundo

maior obstáculo para a criação de um mercado acionário robusto. Há duas formas de se

praticar o mal uso da informação privilegiada:

1) Direta: Na qual a companhia se envolve em transações que enriqueçam

seus "Insiders", amigos, parentes, ou uma segunda companhia da qual os
\

"Insiders" sejam controladores.
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2) Indireta: Na qual os "Insiders" fazem uso da informação privilegiada para

negociar as ações em condições mais favoráveis que as dos demais

investidores.

Um exemplo da dimensão da importância deste controle está no volume de recursos

que a NYSE (New York Stock Exchange) gasta, anualmente, no controle do mau uso da

informação privilegiada. São US$ 300 MM, ou 75% de seu orçamento anual, antes do

aumento recente.

Novamente, com o mau uso da informação privilegiada há a criação do fenômeno

da seleção adversa como o existente no caso da assimetria de informação. O investidores,

não sabendo quais "Insiders" são honestos e quais não são, aplicam um desconto médio,

para todas as companhias.

Novamente, está criado o incentivo para que as empresas honestas procurem outras

formas de se financiarem para escapar deste desconto médio aplicado pelos investidores.

Este processo agregado cria um círculo vicioso extremamente prejudicial ao mercado.

Abaixo segue uma lista das principais instituições necessárias ao controle do mau

uso da informação privilegiada.

Instituições Descrição
Processo de revisão das operações com
"Insiders" de forma a garantir a acuracidade e
a divulgação das operações .. contabilidade e auditoria.._ _ _. __ . _.._
Uma instituição independente competente e Em muitos países, estas regras são escritas pelo Ministério da Fazenda que muitas
com os incentivos adequados para escrever e vezes não tem a exata noção das necessidades dos investidores. O ideál é que sejam
manter atualizadas as regras de escritas por um orgão especialmente dedicado a isto e com competências para tal

c:g':l!~~ili ..~.~ç~(),....................................................................... tarefa.
leis que estabeleçam garantias processuais Por exem'pio':'-operã'ções envoiVã'ndo partes relac'ionadas somenie poderiam executadas

Este porcesso tem que ser conduzido pelos intermediários. em geral as empresas de

.contra _()-'!l.au uso da informação [!rivilegiada após a a[!rovação por diretores independentes (lu por acionistas não envolvidos.
leis internas a companhias ou externas a ela, Atrevés de: 1) Exigência de um número mínimo de diretores independentes para as

que exijam um management independente e empresas listadas; 2) Imposição aos diretores de multas e sanções em caso de mau

.C:~rrlfl!().rrli§§~9().......................................... . ~§().~~ i~f.()!rrl~Ç~()fl!iyil.!;l.9.i~~~.....................................................................................................................................................
Uma mídia financeira efetiva Os intermediários tendem a não divulgar suas falhas, da mesma forma a concorrência,

ao divulqá-Ias pode exagerar. Uma mídia financeira forte é portanto uma fonte importante
de divulgação de informações que suportem a análise da qualidade dos intermediários
financeiros (reputação). Um legislação contra difamação é importante para evitar que haja

Regras···quegâraniâmairanspar@nc·ia·····························J:i;~·~~~~~Un~i~!í~i~~!~:~~~ii~fiÇ~:qUe"prec:isa"'se'r"assegu'rado"ai'rãvés"dâ'"...
regulamentação. O preço, a quantidade e qualquer informação relevante precisa ser

.......fl!i).rlt.a..rrl.~rlt!;l9i~p()rli~ili.~.~.d..~.<I('.J)~~lic:()............... .
A divulgação é muito importante para que se tenha com precisão quem são as partesRegras de divulgaçáo das informações q~e

permitam identificar quem são os "Insiders" e
os acionistas interessados, eliminando-se o
poder de voto destas partes

interessadas. Não se pode correr o risco de acionistas ou diretores, com interesse direto

em determinada operação se passarem como partes independentes.

A lista completa, se encontra no ANEXO 11
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Capítulo 4

4.1. Apresentação

Muito se discute, atualmente, sobre que providências precisariam ser tomadas para

que se tenha um efetivo desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Estas

providências são, em geral, bastante abrangentes, por envolverem diversas áreas da

econorma, a saber: tributária (CPMF é o maior exemplo), regras que devem ditar o

relacionamento entre controlador, gestor e minoritários (governança corporativa / Padrões

de contabilidade), custos de transação e de manutenção de empresas abertas, "crowding

out" do setor público e seus efeitos sobre as taxas básicas de juros, institucionalização da

poupança, instituições regulatórias e legislação (CVM, lei das S/As), estrutura de

funcionamento do mercado (número de corretoras, acesso,interesses). O objetivo deste

capítulo será o de apresentar os problemas existentes nestas diversas áreas, mostrando para

algumas delas o posicionamento relativo do Brasil em relação a outros países do mundo.

.' :;1

4.2. Obstáculos existentes ao desenvolvimento do Mercado Acionário

4.2.1. Custos de Operação (CPMF, Outros Impostos, Corretagens e outros custos)

Segundo um estudo sobre o Mercado acionário, desenvolvido por Mailson da

Nóbrega, Gustavo Loyola, Ernesto Moreira Guedes Filhos e Denise de Pasqual, o Brasil

criou, em 1965, um sistema tributário moderno, orientado por conceitos de eficiência e

eqüidade. De lá para cá, as pioras foram acontecendo por distintas razões. No período

militar, o PIS/PASEP, em cascata, surgiu como um dos chamados "projetos de impacto" do

governo Médici e foi a primeira séria distorção gerada no sistema. No período Figueiredo, a

idéia de melhorar a "imagem social" do governo deu origem à Contribuição para o Fundo

de Investimento Social, Finsocial, hoje COFINS. O projeto, de iniciativa da Casa Civil, foi

aprovado contra a opinião de todas as áreas técnicas do Ministério da Fazenda. A alíquota

inicial do PIS era de 0,15% sobre o faturamento e foi crescendo até chegar a 0,50% em

1974, quando se criou um adicional de 0,125% a vigorar a partir de 1975 e depois de 0,25%
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em 1976, a ser cobrado de 1976 em diante. Barrado pelos tribunais, o adicional deu lugar a

uma alíquota única maior, de 0,65%. No último pacote fiscal, o governo mudou a base de

cálculo, que passou a ser a receita bruta. A COFINS foi instituída com uma alíquota de

0,5% sobre o faturamento e hoje é de 3% sobre a receita bruta.

Em 1988, premido pelas novas obrigações nas áreas da Saúde e da Previdência,

derivadas da nova Constituição, o governo criou a Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido, uma forma disfarçada de Imposto de Renda que tinha a vantagem de não ser

partilhada com Estados e municípios ou vinculada a gastos com educação. Juntos, esses

itens levam mais de 56% da arrecadação do IR. Ainda em 1988, os constituintes

modificaram o ICMS, o qual se tomou um tributo péssimo, caracterizado por 27 regimes

diferentes e uma multiplicidade incrível de alíquotas.

Em junho de 1999, a CPMF, após pequena interrupção voltou a vigorar. A volta foi

marcada por uma alíquota maior do que sua antecessora, isto é, 0,38% em lugar de 0,20%.

Como o PIS e a COFINS, é um tributo incidente em cascata. Neste momento, fala-se na

perpetuação da CPMF, porém a exclusão da CPMF para o mercado acionário foi aprovada

em meados de jul/02.

A CPMF se insere na formação do custo de negociação, conforme é possível

perceber através do quadro abaixo:

CUSTOS NO BRASIL
Taxa de corretagem São livres, dependendo das - entreneqociaçoes

(cobrada pelos intermediários financeiros) cliente e intermediário, mas em geral, elas variam
entre o mínimo de 0,05% e o máximo 0,1%, para
esses investidores.

Taxa de negociação e liquidação (são os Dependem do tipo de operação, podendo ser
"emolumentos cobrados pela BOVESPA e pela 0,025% no caso de day-frades (operações de

CBLC)
compra e venda no mesmo dia) e 0,035% no caso
de uma operação regular.

Spread Cambio 0,2% para investidores que tenham algum poder de
barganha

CPMF 0,38%

CUSTO~ NO EXTERIOR
Taxa de negociação e liquidação (é a De US$ 0,09 a US$ 0,06 por ADR comprado ou
soma das taxas cobradas pelos intermediários e vendido, este valor inclui tanto corretagem como
pela NYSE) emolumentos para negociação. Dependendo do

poder de barganha do investidor
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Pegando a Petrobrás, como exemplo, temos que seu ADR negociado a US$ 23,85

em 23/5/02. Já a ação PETR PN era negociada a R$ 56,07 na mesma data. O dólar fechou

em 23/5/02 na cotação de 2,53.

Para um investidor que desejasse investir US$ 1 MM em Petrobrás os custos seriam

os seguintes:

US$
NYSE BOVESPA

Corretagem de compra 3.774 750
Corretagem de venda 3.774 750
Taxa SEC 33
Emolumento de compra 350
Emolumento de venda 350
Spread Cambio 2.000
CPMF compra 3.800
CPMF venda 3.800
Total 7.581 11.800

Em um mercado onde a liquidez é fundamental, conforme mostrado nos capítulos 1

e 2 deste trabalho, e os spreads de intermediação são muito baixos, a incidência da CPMF

representava um diferencial de custos importante para o investidor.

Ainda segundo estes autores, os efeitos da CPMF sobre o sistema financeiro

poderiam ser sumarizados da seguinte maneira:

- Trata-se uma incidência sem foco. Como ocorre sobre as transações financeiras,

tributa a renda, o éonsumo, a propriedade e a riqueza;

- É mais uma cunha fiscal nos juros, aumentando generalizadamente os custos da

economia;
~

- É um tributo que além de aumentar custos altera a lógica das transações ao

incentivar a busca de caminhos para a fuga de sua incidência;

- Incentivava a fuga de capitais ao se caracterizar como um imposto sobre o capital

estrangeiro, que usualmente não é cobrado em nenhum país ..

- Contribuía para exportar o mercado secundário de ações em direção a outras

praças, principalmente para Nova Iorque. O problema aqui não era o de competitividade

das Bolsas de Valores brasileiras nem de evolução dos pregões eletrônicos. O dano vinha
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da alíquota da CPMF, muito maior do que os emolumentos cobrados em Wall Street para

negócios com ações e outros papéis (conforme mostrado acima);

Apesar destas críticas, a CPMF não era o único custo incidente sobre o mercado

acionário, e já foi recentemente excluída para o mercado acionário. Além disso, o

investidor estrangeiro só pagava a CPMF na internacionalização dos recursos no Brasil e

quando retoma com os recursos para o exterior. Nas operações de compra e venda de ações

dentro do Brasil não havia a incidência do tributo o que poderia acarretar diluições

significativas nos custos de CPMF mostrados acima.

Neste caso, para um investidor que desejasse investir US$ 1 MM no Brasil e

ingressasse com os recursos no começo do ano comprando as ações da Petrobrás, mas que

ao longo do ano girasse sua carteira por 3 vezes, ou seja, toda vez que a ação subisse este

investidor venderia suas ações, deixando os recursos em "caixa" (no Brasil), voltando a

comprar quando julgasse que a ação estivesse barata, e assim por diante. Este mesmo

raciocínio poderia ser desenvolvido para mudanças no portfólio entre ações, o que é

bastante comum, ou seja, o investidor venderia Petrobrás para comprar Telemar e VIce

versa, por várias vezes ao longo do ano. Os custos seriam os seguintes:

US$
NYSE BOVESPA

Corretagem de compra 11.321 2.250
Corretagem de venda 11.321 2.250
Taxa SEC 33
Emolumento de compra 1.050
Emolumento de venda 1.050
Spread Cambio 2.000
CPMF compra 3.800
CPMF venda 3.800
Total 22.615 16.200

Ou seja, para um giro de apenas 3 vezes no ano, a BOVESPA já sena mais

competitiva que a NYSE.

Além disso, outros especialistas destacam que a CPMF traz como beneficio, o fato

de ser um imposto capaz de alcançar a economia informal ou ilegal, que, em geral, depende

do sistema bancário para sua operacionalização, ou da chamada "lavagem de dinheiro" para

se auto-justificar. Nesse sentido, a CPMF toma-se mais justa do que os tradicionais
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impostos sobre a renda que, na prática, são sonegados pelas empresas menos transparentes

que além da falta de transparência têm mecanismos sofisticados de planejamento tributário

e impõem ao Estado um alto custo para serem fiscalizados. Não é legítima a afirmação que

aqueles que pagam impostos - isto é, os formais - é que são penalizados pela CPMF. Este

fato é importante pois este tributo trata de maneira equivalente as empresas abertas e

fechadas. No Brasil, uma das grandes barreiras a um .aumento do número de empresas

abertas é, justamente, a maior transparência que a abertura exige e consequentemente a

maior tributação que tende a derivar deste processo.

Portanto, é irreal trabalhar com a hipótese de que o valor agregado gera uma

eficiência alocativa superior aos impostos cumulativos, sem considerar que os primeiros

são muito mais facilmente sonegados que os últimos e que, por sua vez, sonegação significa

competição desleal de mercado, influenciando a eficiência alocativa ótima. É preciso

analisar mais profundamente certos mitos já estabelecidos, pois a evasão fiscal pode

implicar distorção econômica mais forte do que aquela imposta por tributos em cascata.

Analisando um pouco mais de perto a realidade tributária do País, é questionável se

um imposto sobre o valor agregado, como o IPI ou o ICMS, com multiplicidade de

alíquotas, legislação complexa, alto custo de administração e cumprimento, base erodida

por diversas isenções e beneficios fiscais, impõe realmente menor custo à eficiência

econômica do País do que um tributo do tipo CPMF, com base ampla, baixa alíquota e

custo praticamente nulo de administração e cumprimento. A isonomia tributária entre

empresas abertas e fechadas, conforme já mencionado é um ponto essencial na criação de

incentivos para que um maior número de empresas busquem o mercado acionário como

forma alternativa de se financiarem.

É óbvio que era CPMF era um custo adicional sobre as bolsas de valores; entretanto,

esse custo se somava a um rol de custos administrativos cobrados pela própria Bovespa

que, em última instância, formavam o real custo de se operar na bolsa brasileira. Conforme

já mostrado acima.

A criação do American Depository Receipts - ADR é, por muitos, tida como uma

das causas para essa transferência de negócios, pois sendo o ADR um certificado

representativo de ações de companhias brasileiras negociado na Bolsa de Nova York, o

investidor estrangeiro poderia transacionar lá fora ações que, antes da criação desse título, 'I
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teriam que ser negociadas no nosso mercado. Assim, por que os estrangeiros comprariam

ações no Brasil se o mesmo valor mobiliário poderia ser adquirido no mercado norte-

americano muito mais familiar e que não ofereceria o risco cambial tão presente na atual

conjuntura. Do lado dos emissores, as próprias empresas tenderiam a optar pelo acesso ao

expressivo mercado acionário dos E.u.A. (inúmeras vezes superior ao nosso), obtendo lá os

recursos para novos investimentos. Tal preferência explicaria o extraordinário aumento do

valor dos negócios com ações de empresas latino-americanas na Bolsa de Valores de Nova

York que, no período de 1995 a 1999, cresceu de US$ 72 bilhões para US$ 157 bilhões.

Todavia, estudo desenvolvido por Euchério Rodrigues conclui, que: " ... no que diz

respeito ao mercado doméstico, praticamente todos os setores ligados ao mercado acionário

são beneficiados pela dupla listagem de ações em mercados maiores através do mecanismo

de recibos depositários. Os investidores, porque passam a dispor de preços mais justos,

menor risco e informações mais transparentes reveladas pelo maior número de investidores

e por padrões contábeis mais rigorosos; as empresas emissoras, porque além de ampliarem

suas alternativas de obtenção de recursos, passam a ter acesso a estes a um menor custo;

finalmente a indústria de intermediação, que, por passar a intermediar um maior número de

negócios, passa a desfrutar de maiores ganhos decorrentes de comissões e encargos

cobrados. Evidentemente, como os recibos depositários permitem a realização de negócios

no exterior, a competição pela intermediação aumenta, pressionando a indústria a reduzir

suas comissões e encargos, assim, o aumento dos negócios pode não beneficiar a todos na

indústria. Em última análise os poupadores e investidores individuais são beneficiados .... "

Estudo do Banco Central de Benjamim Miranda Tabak e Eduardo José Araujo Lima

confirmam as conclusões de Rodrigues sobre os efeitos da dupla listagem sobre o mercado

local acrescentando que a dupla listagem aumenta a eficiência de formação de preços no

mercado local.

Com isso, atribuir, exclusivamente, à CPMF oua criação dos ADRs as dificuldades

vividas pelo nosso mercado de bolsa constitui tese equivocada e totalmente fora da

realidade vivida pelo Brasil no presente momento.

Além da CPMF, há, no Brasil, a igual tributação 'sobre os rendimentos da renda fixa

e de renda variável, prática não comum em outros países.
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Como destaca o economista Francisco Barbosa: " A cessão de poupanças através de

ações tem atualmente uma enorme desvantagem tributária ...." " ...No financiamento por

empréstimo, o investidor paga 20% de imposto sobre o rendimento enquanto a empresa,

sobre o equivalente a esse rendimento preestabelecido, deixa de pagar 34%. Portanto,

considerando doador e tomador dos recursos, a tributação é de 20% do rendimento ..."

" ....Quando são cedidos através de ações, a empresa paga os 34% sobre o total dos lucros,

inclusive sobre o equivalente valor dos juros. O acionista é isento do imposto sobre os

dividendos em dinheiro. Os lucros retidos pelas companhias grosso modo determinam os

ganhos de capital através da valorização das ações em mercado. Esses ganhos ainda sofrem

a tributação de 20% quando realizados. Na hipótese de distribuição de dividendos em 25%

dos lucros, mínimo legal, grosso modo, sobre os 75% dos lucros retidos, há imposto de

renda adicional de 9,9% ( 20% de 75% de 66%) sobre os lucros antes do imposto quando

o ganho de capital é equivalente aos lucros retidos. Esse adicional é menor ou maior que os

9,9%, conforme a relação preço / valor patrimonial das ações é menor ou maior que 1..."

" ... Ou seja, a diferença entre a tributação da renda no empréstimo e da renda variável é de

14 pontos percentuais ou mais ..."

Destaco que até 2001 a tributação sobre os ganhos de capitais era 10% mas a partir

de 2002 mudou para 20%. Além disto, as distribuições de lucros sob a designação de juro.

sobre o capital têm o beneficio de o acionista pagar 15% sobre o rendimento recebido e de

a empresa deduzir dos lucros tributáveis, 34%. Entretanto, estas distribuições têm limites

(50% dos lucros / TJLP do patrimônio, o que for menor) e atingem no máximo 50% dos

lucros, minimizando, mas não eliminando o problema.

4.2.2. Custo de Capital no Brasil

O custo de capital das empresas no Brasil é elevado, inibindo o interesse de acesso

ao mercado. Este custo é derivado de pelo menos dois componentes: a taxa básica de juros

e o prêmio de risco das ações.

4.2.2.1. Taxa de Juros
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Não é O objetivo deste trabalho aprofundar as razões pelas quais o Brasil apresenta

taxas de juros tão elevadas. Mas dada a importância que este fator tem no desenvolvimento

do mercado acionário será feita, a seguir, uma breve abordagem sobre este tema. Para uma

análise mais profunda, ver o anexo II!.

Segundo a argumentação de Gustavo Franco:

" ...Os poupadores brasileiros estão tremendamente mal-acostumados ao ter à

sua disposição títulos que pagam a taxa Selic - a taxa básica de juros para

empréstimos do governo por um dia - e com liquidez diária. Esse princípio do

"máximo retomo e máxima liquidez" foi o que impediu as fugas de capital

para o exterior no tempo da inflação alta. A economia brasileira não dolarizou,

portanto, porque pagamos caro aos detentores do capital para que aqui

permanecessem. O problema, todavia, é que os poupadores ficaram mal-

acostumados.

Em decorrência desses hábitos, próprios de antigamente, cresceu uma imensa

indústria de fundos mútuos especializados em carregar os papéis do governo e

socializar os ganhos de emprestar ao governo a juros altos e máxima liquidez.

Existem cerca de R$ 368 bilhões em fundos mútuos, dos quais apenas R$ 25

bilhões em fundos de ações. O resto carrega papéis do. governo

predominantemente ..."
..•

Além disso, há uma forte correlação entre a taxa de juros e o risco-país. Muitos

culpam o Banco Central pelo desequilíbrio fiscal, argumentando que com a elevação da

taxa de juros o BC conduz o país para um mau equilíbrio, no qual o serviço da dívida,

decorrente de uma política de juros altos, cria um déficit, que por sua vez alimenta o risco-

país obrigando o BC a manter os juros altos.

Segundo Pastore: " ...A análise dos dados mostra que é impossível

encontrar qualquer evidência de que o risco-Brasil é causado por

políticas monetárias excessivamente conservadoras ...." " ...0 déficit em

contas correntes ainda é superior ao seu nível sustentável, e não é nem

possível, nem economicamente ótimo, fazer todo este ajuste utilizando

apenas a depreciação cambial. Produzir um déficit sustentável das contas
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correntes requer a redução da absorção relativamente ao produto, o que

exige um aumento da poupança do governo ...."

o aumento da poupança pública teria que vir de duas reformas importantes mas

extremamente complexas de serem realizadas: A reforma fiscal; e a reforma previdenciária.

Há críticos que julgam que os riscos elevados são a conseqüência, e não a causa,

dos juros reais domésticos elevados, e neste caso apenas restaria ao BC baixar firmemente

a taxa de juros para que o déficit público declinasse.

Realmente, ao se analisar a tabela abaixo, percebe-se que a relação dívida / PIB

brasileira, apesar de elevada, não é extremamente diferente da de outros países. O Brasil

tem uma relação dívida / PIB de aproximadamente 50% em 2000. O Brasil se destaca

negativamente pelo déficit em transações correntes da ordem de 4% do PIB e pela elevada

taxa de juros real, próxima de 11%. Analisando países com déficits similares, tais como

Rússia, México, República Checa e Polônia, nenhum deles apresenta taxa de juros

próximas às brasileiras, com exceção da Polônia, que tem uma taxa de juros real de 9%.

Taxa de Transações Dívida I PIB Superávit

Juros Real correntes. Primário

~Al 2002 (B) -.ROOO) Real (A + B)
EUA 1,00% ·4,10% 42% ·3,68%
China 1,10% 15% 1,10%
Japão 0,00% 2,90% 72% 2,90%
índia 1,71% -0,50% 53% 0,41%
Alemanha 4,Oq% -2,70% 53% -0,60%
França 4,30% 2,50% 48% 4,58%
Inglaterra 4,10% -2,10% 29% -0,92%
Itália 3,90% -1,20% 102% 2,77%
Rússia 4,08% -4,80% 62% -2,27%
México 0,87% -3,10% 24% -2,90%
Canadá 5,50% 1,80% 59% 5,03%
Coréia 1,13% 1,50% 23% 1,76%
Malásia 1,87% 5,80% 51% \ 6,75%
Filipinas 7,27% 3,60% 65% 8,32%
República Checa . 0,52% -4,80% 43% -4,58%
Singapura 0,69% 21,40% 85% 21,98%
Hungria 2,56% -2,90% 64% -1,27%
Polônia 8,99% -4,20% 41% -0,51%
África do Sul 4,52% ·0,40% 20% 0,50%
Argentina 33,47% -3,30% 46% 12,10%
Chile -1,08% -1,80% 31% -2,14%
Peru 4,10% -3,00% 36% -1,54%
Venezuela 2,18% 11,10% 32% 11,80%
Suíça 5,00% 3,00% 68% 6,40%
Indonésia 4,39% 1,80% 107% 6,49%
Brasil 10,95% -4,00% 50% 1,42%
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o endividamento externo brasileiro também não é excessivo, tendo em vista outros

países emergentes (ver tabela abaixo). Indonésia, Tailandia, Polônia, Rússia, Turquia e

Chile tem índices similares ou piores que o brasileiro. O que mais preocupa, porém, é o

grau de cobertura deste endividamento, acompanhado através do indicador (pagamento de

juros / exportações).

................................ ·················v······················· ..······ .. .......... _ ..................... ................................. .................................
País Div. Total Reservas x PIB Pg. jurol

...... "")" ...........I,I~•...••.i. ................I,I.~•...••.i. ................ _ ............... ." .•.p.,..(~) .............

Africa I
Africa do Sul 37,2 6,1 27x 7,7x

Asia

China 171,S 212,2 ·4X 8,Sx

Coréia 122,1 102,8 5x 3,7x
Indonésia 134,1 27,2 74x S,4X
Taiwan 48,S 122,2 ·2Sx 0,6x
Tailândia 69.4 32,3 32x 5,lx

Europa

Polônia 6S,7 26,S 24x 8,IX
Rússi~ 132,8 32,5 32x 8,4X
Turquia 115,1 32,1 56x 12,5x

América

Argentina 148.3 14.9 50x 33.0x

Brasil 210.0 35.9 33x 24.3x

Chile 3S.1 14,4 37X 7,SX

México 159,6 44,7 19x 6.8X

Venezuela 32.1 12.3 15X 8.2x

Países selecionados. Dívida externa total - 2001

Feeee: -Em«9itt9 m;NA«s •ê~~ lrtdicõN<HS (junl.2002). JPMorg~n

Neste caso, o Brasil só perde para aArgentina que está passando por uma crise sem

precedentes. Considerando que as exportações brasileiras em 2001 foram da ordem de US$

58 bi, e que o endividamento externo líquido (subtraindo-se as reservas) é

aproximadamente US$ 174 bi, o Brasil apresenta um indicador de endividamento externo

total / PIB de 3. Nos anos 70 Mário Henrique Simonsen alertava com insistência que o

máximo que um país poderia suportar sem risco grave era uma relação dívida

externa/exportação de 2.
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4.2.2.2.Prêmio de risco das ações

A classe de ativos "ações" oferece mais risco que a classe de ativos renda fixa.

Portanto, com títulos públicos (teoricamente os ativos de menor risco do mercado) pagando

taxas de juros elevadas e propiciando rendimentos com liquidez aos poupadores, as ações

somente passariam a ser atrativas em patamares de retomo superiores. Para o mercado

local, estes retornos têm sido, dependendo do portfolio de ações selecionados, superiores a

duas vezes a rentabilidade dos títulos públicos, ou seja, um prêmio de risco de mais de

100%

Rocca demonstra que os ativos das empresas de capital aberto rendem na mediana,

entre 5% e 10%. Somente 13,5% destas empresas conseguiram retornos superiores a 15%

em seus ativos. Para as empresas de capital fechado, estes números são ainda um pouco
\

inferiores, a mediana esta em tomo de 5% e somente 7,3% das empresas conseguem

retornos sobre o ativo superiores a 15%.

O custo de capital de terceiros para empresas abertas varia entre 23,5% para as

maiores e 35,5% para as menores, já para empresas de capital fechado este custo varia entre

26% e 39,5%.

Isto significa que apesar da abertura de capital indicar uma r~dução de menos de

10% no custo de captação das empresas, o fato de a empresa se alavancar financeiramente

(ou seja, captar recursos de terceiros) a um custo maior que o retomo de seus ativos,

implicaria um prêmio adicional ao custo do capital.

Cabe ressaltar que o prêmio de risco é algo natural e conceitualmente correto de

existir. Em outros países este prêmio é até maior do que 100% sobre a taxa livre de risco.

O problema no Brasil é, novamente, o elevado patamar dos juros.

Com um prêmio de 100% sobre títulos de renda fixa, já em patamares bastante

elevados, a emissão de ações toma-se uma forma pouco atrativa de financiamento para as

empresas.

Portanto, é central ao desenvolvimento do mercado acionário brasileiro uma

redução nas taxas de juros para patamares que as tomem, mesmo que acrescidas do prêmio

de risco, atrativas às empresas que demandam crédito de longo-prazo ..
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4.2.3. Aumento da competitividade das bolsas de valores

Os mercados de ações podem ser classificados de duas formas:

Dealer Market - no qual os investidores compram ao preço de venda do dealer e

vendem ao preço de compra do dealer. Os principais "dealers markets" são o

NASDAQ e a London Stock Exchange.

Action Market - neste mercado. os investidores compram ao preço de venda

previamente estabelecido por um outro investidor através de uma ordem limite

de venda e vendem ao preço de compra previamente estabelecido por um outro

investidor através de uma ordem limite de compra.

Estudos empíricos mostram que os custos de execução de ordens são maiores nos

sistemas Dealer Marketpara empresas de grande porte, entretanto, para empresas de

pequeno e médio porte osDealers Market se mostram mais baratos.

O estudo da competitividade das bolsas de valores passa pelo estudo de dois

aspectos: Organização Societária e Fragmentação x Centralização

- Organização Societária:

De acordo com documento elaborado pela BOVESP A em 1998, a discussão sobre a

competitividade das bolsas é urgente. Um artigo recentemente publicado na revista

Business Week expressa a expectativa que alguns formadores de opinião têm em relação às

bolsas existentes: " ... as perspectivas dos mercados de valores para o séc XXI tomam-se

cada vez mais claras. Os pregões das bolsas não passarão de fachadas. As bolsas não

funcionarão em beneficio de um cartel de corretoras membros porque não haverá títulos

patrimoniais. As bolsas funcionarão como um negócio e poderão até se tomar companhias

decapitaI aberto As bolsas serão integradas globalmente através de linhas de dados de

alta velocidade "

As bolsas têm que ser entendidas como prestadoras de serviços ao mercado

acionário, cuja função é prover os processos e sistemas adequados à formação de preço e

sustentação da liquidez dos títulos negociados, e estas mudanças de estrutura são motivadas

por desafios competitivos enfrentados pelas bolsas, decorrentes da crescente

Página 55



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

desregulamentação eda maior mobilidade de investidores e emissores. Cada vez mais as

bolsas se vêem diante de novos desafios:

Necessidade de acomodação de distintos interesses nos processos de decisão,

permitindo a participação de investidores institucionais, emissores,

intermediários e os proprietários tradicionais das bolsas.

Necessidade de realizar elevados investimentos em tecnologia e marketing para

enfrentar a concorrência

Sofisticação dos mercados e necessidade de oferecer novos produtos e serviços,

Redução de custos de transação

Assegurar o acesso remoto a investidores (nacionais e estrangeiros)

Como exemplo deste movimento temos o caso das bolsas nórdicas. A legislação

sueca transformou a Bolsa de Estocolmo em uma companhia ltda em 1993, com 170

acionistas, orientada para negócios e tecnologia da informação e organizada de modo

eficiente (70 funcionários). Em 94 estas cotas puderam ser livremente negociadas e após

isso, a bolsa perdeu o monopólio sobre a negociação de ações. A Suécia tinha em 2000 um

valor transacionado sobre o PIB de aprox 99%, 12 vezes maior que o número do início da

década. A Dinamarca fez algo similar. A Bolsa de Compenhague é atualmente uma

sociedade de ações. A Dinamarca também tinha, em 2000, um valor transacionado sobre o

PIB de 36%, 4 vezes maior que o verificado em 1990.

A bolsa de Amsterdã reestruturou os mercados a vista e de derivativos criando uma

nova empresa, cujas ações foram colocadas por meio de oferta pública inicial. A bolsa de

Amsterdã é o maior mercado de ações e opções de índices da Europa e o quarto maior

mercado a vista de títulos e valores mobiliário. Sua estratégia foi definida da seguinte

maneira:

Missão: ser o maior mercado de papéis holandeses.

Nicho: índice europeus

A bolsa de Amsterdã passou a admitir em 1993 membros de outros países. Em 1994

montou um novo Trade System. Em 1997, passou a trabalhar com o conceito de One

Shopping Market, com a fusão total entre a Bolsa de Valores de Amsterdã (a mais antiga do

mundo), Bolsa de Opções Européia (primeiro mercado de derivativos da Europa), duas
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organizações de Clearing, central de custódia de títulos, AEX - serviços de dados e AEX -'--

tecnologia de informação.

A proposta é oferecer serviços integrados e competitivos para a negociação em

mercados primários e secundários, compensação e liquidação, informação e administração
/ ,

de redes para bancos nacionais e estrangeiros, corretores, investidores e!companhias.
,

O importante destas experiências é transformar a estrutura societária das bolsas de

maneira que esta deixe de ser um impedimento a reações rápidas, às demandas dos clientes.

A bolsa brasileira está passando por um processo de desmutualização, ou seja, de

separação entre a propriedade das bolsas e a participação das corretoras, desde a resolução

n" 2690 de janeiro de 2000 (que altera e consolida as normas que disciplinam a

constituição, a organização e o funcionamento das bolsas de valores). Entretanto a Bolsa

de Valores de São Paulo (BOVESP A), conforme seu estatuto, ainda "é uma associação .

civil, sem finalidade lucrativa.... " e para operar na BOVESP A a sociedade corretora

membro deve ser titular de no mínimo 1 (um) e no máximo 24 (vinte e quatro) títulos

patrimoniais da Bolsa (se estiver instalada em São Paulo, tem que adquirir um mínimo de 6

títulos para operar, se fora de São Paulo, 1 título).

A atual estrutura não permite a distribuição de lucros e dificulta a renovação do

quadro de associados. Porém, ao aprovar a cisão parcial da BOVESP A que deu origem à

Clearing Independente (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), a BOVESPA deu

um importante passo para tomar mais bem definida sua estrutura patrimonial. A CBLC já é

uma sociedade por ações com uma separação mais bem definida entre propriedade de

usuários.

Fragmentação x Centralização

A busca de melhores condições competitivas e a unificação monetária européia já

levou as bolsas de futuros da França (MA TIF) e a de valores (PARIS BOURSE) a

decidirem pela fusão, o mesmo acontecendo com a DTB Alemã, a Paris Bourse e a Zurich

Swiss Exchange (Calvin, 1998)
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Apesar da internacionalização não existe tendência à unificação total dos mercados

e criação de uma única bolsa européia. As fortes ligações dos membros de cada bolsa com

os mercados domésticos colocam como mais provável o seguinte cenário:

As bolsas ainda manterão seus nichos de mercados locais, permitindo o acesso

ao mercado financeiro para pequenas e médias empresas.

As clearing houses das diversas bolsas serão interligadas para. melhorar a

segurança, velocidade e qualidade da liquidação e procedimentos de entrega.

o processo de fusão também atingiu os EUA. Em março / 98 foi realizada a fusão

da NASDAQ eda AMEX. Já existem acordos específicos de cooperação entre a Chicago

Mercantile Exchange, Hong Kong Fututres Exchange, Matif-Liffe e Singapure Futures

Exchange, e outro entre Chicago Board of Trade e Taiwan.

Na última década, os sistemas financeiros e de capitais têm passado por um intenso

processo de transformação. O principal elemento de mudança é a globalização, com um

aumento da importância dos fluxos financeiros e de capitais internacionais em relação aos

fluxos domésticos. Este fenômeno tem duas dimensões: 1) Aumento dos mercados para os

"players" domésticos e, 2) Aumento da competição sobre no mercado local.

Outro elemento importante de mudança é a tendência de desintermediação do

mercado financeiro. Uma parcela importante dos recursos antes intermediados pelos bancos

está circulando, atualmente, por meio de papéis de renda fixa e variável. O

desenvolvimento das bolsas toma-se essencial para a liquidez destes papéis.

Nas décadas de 80 e 90 foi possível perceber um aumento da competição entre a
J

bolsa de Londres e as bolsas da Europa continental pela negociação de títulos originalmente

listados nestas últimas. A London Stock Exchange implementou a partir de 86 uma série

de reformas denominadas de "Big Bang". Uma das medidas foi a implantação do sistema

SEAQ, nos moldes da NASDAQ. Em 88, o SEAQ negociava metade do volume que as

ações francesas e italianas negociavam em seu país de origem. Para os objetivos deste

trabalho, mais importante do que analisar as reformas do Big Bang, é entender a reação das

bolsas européias frente as reformas inglesas.

A reação se deu através das seguintes alterações: introdução de sistemas eletrônicos

de negociação em regime de leilão contínuo, mudanças na regulamentação dos
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intermediários permitindo a atuação dos mesmos como dealers, liberalização das ordens de

corretagem, introdução de regras especiais para a execução de grandes ordens nas bolsas.

Pode-se esperar que um mercado consolidado seja superior a uma estrutura

fragmentada, por permitir a interação de todas as ordens de compra e venda em um único

centro de liquidez, alcançando uma formação de preço mais precisa e uma potencial

redução de custos derivada dos maiores volumes.

Por outro lado, a fragmentação do mercado pode contribuir para um aumento da

competição entre os diversos intermediários o que deveria tender, também, a uma redução

de custos.

Há, portanto, um claro "trade-off" entre os custos da fragmentação e, os beneficios

da maior concorrência entre os mercados. Os mercados atuais estão sujeitos a duas forças:

de um lado, a procura pela liquidez pode levar o fluxo de ordens a se concentrar num único

mercado e, de outro, os avanços tecnológicos e os interesses dos grandes administradores

de recursos têm permitido a competição entre diversas estruturas de mercado alternativas e

induzido a maior fragmentação e a segmentação de acordo com caract~rísticas específicas

de títulos, investidores, emissores e estratégias operacionais.

Uma possível solução para este "trade-off" é a coexistência de diversas bolsas

interligadas, através de sistemas de roteamento de ordens, que direcionem os investidores

para os mercados mais adequados.

Nesta discussão deve-se partir da premissa que a melhor estrutura para o mercado

acionário é aquela que permita às empresas captar recursos de maneira eficiente e barata

facilitando o acesso do maior número de investidores à negociação, garantindo uma

formação de preço mais eficiente.

A bolsa brasileira deveria se viabilizar como uma forma de amplo acesso aos

mercados, se integrando mundialmente e garantido visibilidade internacional para todo o

mercado, mas ao mesmo tempo preservando e fortalecendo a integridade do mercado

doméstico para aqueles emissores que não tenham acesso, porte ou vocação internacional.

Para isso, contudo, a exemplo do que outras bolsas do mundo passaram, a BOVESPA terá

que lidar com o conflito de interesses que existe atualmente entre muitas corretoras

membros, que têm a principal fonte de receita baseada no modelo atual.
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A experiência dos EUA e da Europa sugere que o verdadeiro conflito está entre as

condições tradicionais, eventualmente sustentáveis no curto-prazo, e aquelas, listadas

acima, e requeridas para o crescimento de médio e longo prazo. Há portanto, a necessidade

de a BOVESP A mirar a reforma patrimonial da Bolsa, assumindo a forma de uma

instituição com fins lucrativos, a separação entre usuários e proprietários e a redefinição da

indústria da corretagem. Esta redefinição tem envolvido tipicamente a especialização e a

diversificação dos serviços oferecidos ao mercado. Atualmente, há uma dificuldade política

para mudar o modelo.

4.2.4. Aprimoramento das Regras contábeis e dos padrões de divulgação

4.2.4.1. Regras Contábeis

As regras contábeis, no Brasil, são regidas por lei societária de 1976 e

complementadas por regulações da CVM, para empresas listadas.

Há dois padrões contábeis no Brasil: Um do CFC (Conselho Federal dos

Contadores) e outro da lei societária de 1976. A principal diferença entre eles está no que

tange aos ajustes inflacionários. O padrão CFC faz a exigência de que as demonstrações

financeiras sejam ajustadas com a inflação, desde que o efeito desta seja material. Não se

define, entretanto, o que é um efeito material. No padrão da legislação societária não há

esta exigência desde de começo de 1996. Todas as empresas são obrigadas por lei a

preparar demonstrações financeiras no padrão da legislação societária. As práticas do CFC

(Conselho Federal dos Contadores) ou do IBRACON (Instituto Brasileiro de Contadores)

são requeridas somente em circunstâncias especiais. Para as empresas abertas (negociadas

em bolsa) há a exigência de que as demonstrações financeiras sejam auditadas,

consolidadas (em caso de existência de subsidiárias), de acordo com normas específicas, e,

dependendo da natureza da operação da empresa tais demonstrações devem ser submetidas

também a outros órgão tais como Banco Central do Brasil e SUSEP.

A convergência das práticas contábeis no âmbito internacional tem se tomado uma

realidade, neste início de século, e se insere no contexto da globalização dos mercados e da

presença do capital estrangeiro, cada vez mais evidente no Brasil.

..
f.:I
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Os organismos internacionais, dentre os quais se destacam o IAS, laSCO, UE e

SEC, têm patrocinado o processo de convergência das práticas de contabilidade como uma

ferramenta valiosa de sinergia entre mercados e aumento do fluxo de investimentos no

âmbito global.

A contabilidade brasileira difere da requerida pela IAS (Norma Internacional de

Contabilidade) porque não há regras específicas para as seguintes áreas:

- Provisões no contexto de fusões, aquisições ou qualquer combinação

empresarial.

- Tratamento para aquisição de pesquisa e desenvolvimento.

- Consolidação de SPC (companhias de propósitos especiais)

- Contabilização específica de beneficios empregatícios. No Brasil

tudo é agrupado como despesas administrativas ou despesas de vendas.

- Ativos intangíveis.

- Tratamento dado ao reconhecimento de ativos financeiros.

- Tratamento dado às operações de hedge com derivativos.

- Tratamento dado às operações de leasing.

Nas situações abaixo há ainda possibilidade de inconsistência entre os padrões

brasileiros e o IAS que podem levar a diferenças na apresentação das demonstrações

financeiras.

- As empresas no padrão brasileiro (não subsidiárias) na qual um

investidor tenha mais de 10% do capital total são tratadas como

associadas, diferentemente do padrão IAS .

- Fusões, aquisições ou, qualquer combinação empresarial não são

tratadas como aquisições no Brasil, como são no padrão IAS.

- O "goodwill" é calculado, no padrão brasileiro, em base contábil

histórica e não a valor de mercado (valor justo) como no padrão IAS.

- Resultado de diferenças nas taxas de Câmbio que ocorrem em

transações com empresas estrangeiras são levadas a resultado no

padrão brasileiro, ao contrário do que ocorre no padrão IAS.
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- Pesquisa e custos pré-operacionais são capitalizados, no padrão

brasileiro, quando há perspectiva de que o projeto seja lucrativo no

futuro. Isso não ocorre no padrão IAS.

Em certos empreendimentos os itens abaixo, presentes nos padrões de contabilidade

brasileira, podem também levar a diferenças com relação ao padrão IAS:

Subsidiárias a venda devem ser excluídas da consolidação mesmo que

tenham sido previamente consolidadas.

Demonstrações de resultados de uma subsidiária que atue sob um

regime de hiperinflação devem ser contabilizados em moeda estável e

convertidos usando-se a cotação de final de ano, desta moeda.

Pagamentos de operações de leasing são reconhecidas de acordo com

padrões legais e não em bases lineares. Não há regras para
/

reconhecimento de incentivos ao leasing.

Segue no anexo IV um resumo completo das principais diferenças entre as diversas

práticas contábeis elaborado pela KPMG.

4.2.4.2. Padrões de Divulgação

Apesar de este ser um assunto bastante discutido atualmente, a intensidade da

necessidade de maiores informações (full discosure) surge com a crise de 1929.

A partir desta data, o relacionamento empresa-governo-mercado nunca mais foi o

mesmo, dando origem a importantes medidas adotadas em prol do mercado acionário

local. Dentre as medidas ressaltam-se:

Securities Act 33 - regulamentou a oferta inicial de ações (1933):

Securities Exchange Act - criou a Comissão de Valores Mobiliários Norte

americana - SEC (1934). Ampliado pela emenda que regulamentou o mercado de balcão:

(1964);

Bankruptcy Reform Act - instituiu a SEC como consultora das cortes federais

(1978). Ampliado pela decisão de aceitar a teoria de Mercados Eficientes: 1988.
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No Brasil, o histórico é mais recente e pode ser resumido da seguinte forma:

- Lei n°. 4.728- mercado de capitais (1 965);

- Resolução CMN n033 e Decreto-lei que regulamentam o fundo 157

de investimento em ações (1966);

- Resolução n° 220, e circular n° 179 do Banco Central do Brasil que

promoveram a reformulação da apresentação das demonstrações

financeiras no Brasil.

- Decreto-lei n°1.40 1 - criou as sociedades de investimento de capital

estrangeiro 1,975. posteriormente ampliadas pelas Resoluções CMN ni

1.289/8 7 e n"] .460/88);

- Lei n° 6.404- sociedades anônimas (1 976);

- Em 1977 / 78 coloca-se maior ênfase às notas explicativas na

divulgação dos resultados.

- Políticas de Divulgação de Informações CVM (1979,

posteriormente ampliadas pelo Voto CMN n0426/78 e Pareceres de

Orientação CVM n024/92 e 29/96);

- Anexo IV da Resolução CMN n° 1 .289 - investimento estrangeiro

direto em bolsas Isento de tributação (1.991).

- Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.689 e da Circular do

BACEN n° 2.693, ambas de 26.1.2000

A divulgação de informações, não precisa ser necessariamente legal ou formal

(enforced), pode ser voluntária, isto é, de forma que exceda o requerido pela lei. O

fundamental é que as informações sejam as mesmas para todos, a fim de que sejam

evitadas praticas condenáveis de acesso às informações privilegiadas (lnside information),

já discutidas no capítulo anterior. Entretanto, em estudos empíricos realizados, encontrou-

se indícios de que sem a pressão dos governos ou de contadores, as empresas relutam em

aumentar sua transparência, sob os argumentos de que esta ajudará os concorrentes, .t\-

aumentará o poder de barganha dos sindicatos, confundirá (ao invés de esclarecer) os

investidores (dada sua complexidade). Desta forma, sem a obrigação legal, as empresas tem

motivação limitada para o "disclosure" completo.
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o Brasil, comparativamente aos padrões americanos, tem as seguintes deficiências

no que diz respeito à obrigação de divulgação de informações:

- Não há a obrigação de divulgação do fluxo de caixa. O que se tem no

caso brasileiro éa DOAR (Demonstrações de Origens a Aplicações de

Recursos). Está prevista a substituição do DOAR pela demonstração

do fluxo de caixa no projeto de lei, que está tramitando no congresso.

- Os investimentos proprietários não são apresentados a valor de

mercado

- Não há relatórios segmentados (área de negócio/ receitas)

- Os lucros por ação são diluídos.

A busca de melhoria das normas contábeis é um assunto "na moda", tendo em vista

os escândalos nas grandes corporações americanas, no primeiro semestre de 2002. Com o

setor em crise de credibilidade, muitos críticos começaram a defender uma reforma

fundamental do sistema americano de contabilidade. O atual sistema de se auto-

regulamentar - recém adotado no Brasil - agora parece destinado à lixeira nos EUA.

Auditores, que burlarem a lei, vão provavelmente ter de enfrentar penalidades duras. As

empresas vão em breve divulgar demonstrações mais claras e detalhadas. E a questão de

quem vai determinar os padrões contábeis será um debate quente nos próximos anos. No

Brasil, a busca pela melhoria está emperrada e ultrapassada. Emperrada porque há uma

enorme dificuldade de o congresso votar as mudanças apresentadas pelo deputado

Emerson Kapaz em projeto de lei. E, ultrapassada porque os escândalos amencanos

trouxeram novas discussões não presentes no projeto de lei, a saber:

- Separar o papel de auditoria e consultoria. Os auditores

independentes deveriam se reportar à Diretoria ou ao Comitê de

Auditoria, com maioria de diretores não ligados ao controlador. Proibir

esse papel duplo é algo que levanta polêmica, não é de hoje. No Brasil,

a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou uma regra em

1999, pela qual uma firma de auditoria não poderia prestar alguns

serviços de consultoria ao mesmo cliente. Hoje, a regra está em
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discussão na Justiça e a prática continua permitida por meio de

mandados de segurança obtidos por empresas de auditoria.

Nos Estados Unidos, auditores já são proibidos de fornecer certos

serviços de consultoria, mas há brechas. Elas podem ser fechadas em

breve pelo Congresso.

As firmas dizem que as atividades para o mesmo cliente são

independentes e não interferem umas com as outras. Mas para alguns

professores de contabilidade, os grandes pagamentos recebidos por

serviços que não são de auditoria criam uma aparência - se não a

realidade - de que firmas de contabilidade podem afrouxar a auditoria

para preservar negócios mais lucrativos de consultoria.

- Supervisionar os auditores. Legisladores americanos estão propondo

uma supervisão independente dos auditores, para substituir o sistema

de revisão pelos pares.

Hoje, as funções de cnar regras e fiscalização nos EUA são

administradas por um emaranhado de comitês que em sua maioria são

patrocinados pelo setor de contabilidade e têm pouco poder de fogo.

Consertar o sistema deverá exigir a ação do Congresso e da SECo Como ponto de

partida, estão sendo debatidos os méritos de uma organização de supervisão proposta pelo

presidente da SEC, Harvey Pitt, ex-advogado que já representou cada uma das cinco

grandes firmas internacionais de contabilidade. O ex-presidente da SEC Arthur Levitt, que

fez uma campanha para endurecer as regras de auditoria independente, diz ser importante

que a administração e a receita de um novo organismo fiscalizador sejam totalmente

independentes das empresas de contabilidade. Para ter força, o novo organismo precisa ter

poder de intimar. Como esse novo comitê será custeado, promete ser um debate acalorado,

j á que dinheiro do governo parece improvável.

O congresso americano deve aprovar um orçamento anual de quase US$ 1 bi para a

SEC. Quase o dobro do que era antes. Vale destacar que um dos graves problemas da CVM

é seu orçamento limitado e a baixa capacidade de se pagar salários de mercado, de maneira

a atrair pessoas suficientemente qualificadas para a importância da função.
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No Brasil, seria necessária uma reestruturação e reforço da CVM , transformando-a,

por exemplo, em agência reguladora, com ausência de subordinação hierárquica, mandato

fixo de 5 anos, presidente e diretores indicados pelo Presidente da República e sabatinados

no Senado Federal.

Além disso, dada as particularidades do mercado brasileiro, seriam bem vindas

instituições tais, como:

- Conselho Fiscal obrigatório para todas as empresas com ações PN.

Acionistas ON e PN não ligados ao controlador, em conjunto,

deveriam eleger a maioria.

- Divulgação do grau de enquadramento (compliance) das companhias.

de acordo com o código do IBGC.

- Punição e elevação da responsabilidade dos diretores

Está em discussão a aplicação de penas mais duras para executivos

condenados por fraude. Além disto, a SEC está exigindo que os

diretores-presidentes atestem a veracidade dos demonstrativos de

resultados e balanços.

- Restrição a opções de ações

As maiores críticas são dirigidas à proliferação de doações de

megagrants (lotes gigantes de opções) para os CEOs de determinadas

empresas Este tipo de opções, cujo valor em geral representa mais de

três vezes o salário e o bônus anual, normalmente não tem restrições

quanto ao desempenho. Um estudo de 150 grandes empresas concluiu

que os lucros com opções desse tipo são correlacionados mais com o

tamanho do lote de ações, do que com o movimento do preço da ação,

pois mesmo uma pequena elevação proporciona lucros elevadíssimos.

Acionistas estão preocupados com a falta de incentivo implícito nesse

tipo de opção, e também, com o efeito diluidor sobre seu patrimônio.
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A Institutional Shareholder Service, uma organização de apoio a

investidores institucionais, recomendou votos negativos para 20% dos

novos planos de opções propostos.

Mesmo no caso de opções com cláusulas de desempenho, as metas

estipuladas em termos de preço e prazos de exercício são consideradas

pouco ambiciosas na maioria dos casos. Somente 6,6% das empresas

que deram opções em 1995 e 1996 emitiram opções premium-priced

(com preços acima dos de mercado no dia da emissão), e mesmo

assim, representam uma proporção relativamente pequena (20%) do

total das opções emitidas.

Isto pressupõem alterar as regras para exigir que as empresas lancem

este real "custo" das opções de ações, como despesas.

A SECestá buscando novas regias para melhorar a precisão dos balanços anuais. Se

implantado isto deve aumentar aindamais a diferença em relação aos padrões brasileiros.

4.2.5. Govemança Corporativa

Parte dos assuntos abordados acima; fazem parte de um conjunto mais amplo de

regras denominado boas práticas de govemança corporativa. A razão da separação, neste
I

trabalho, está no fato da importância que os temas acima têm suscitado essencialmente em

decorrência dos escândalos contábeis americanos e, do grau de atraso do Brasil.

Um sistema de govemança corporativa é composto pelo conjunto de instituições,

regulamentos e convenções culturais, que rege a relação entre as administrações das

empresas e os acionistas ou outros grupos, às quais as administrações, de acordo com o tipo
~-", .

de modelo, devem prestar contas. As características e o desenvolvimento desses modelos,

que podem ser associados a grupos de países, refletem as peculiaridades de formas distintas

de organização capitalista e prioridades políticas e sociais diversas. São tão mais

importantes estes sistemas de govemança, quanto mais separada esteja a gestão da empresa

de seu Grupo de acionistas. Quando a figura do controlador se mistura com a do gestor, há
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um alinhamento de interesses intrínseco que toma a govemança corporativa menos

importante. A medida que há uma separação mais clara entre acionistas e gestores, este

conjunto de instituições ganha importância.

Há dois modelos básicos de governança corporativa: O anglo-saxão e o nipo-

germânico.

No modelo anglo-saxão, as participações acionárias são relativamente pulverizadas

(nos Estados Unidos, os cinco maiores investidores detêm, em média, menos de 10% do

capital de uma empresa), e bolsas de valores desenvolvidas garantem a liquidez dessas

participações, diminuindo o risco dos acionistas: dadas as condições anteriores, não haveria

"teoricamente" a necessidade de um monitoramento direto. Os escândalos do 10 semestre

de 2002 contrariam parcialmente esta teoria. O mercado, através da variação no preço das

ações, deveria sinalizar a aprovação, ou não, em relação às administrações por parte dos

investidores. O sistema deveria exigir um nível elevado de transparência e uma divulgação

periódica de informações, impondo controles rígidos sobre o uso de informações

privilegiadas.

No modelo nipo-germânico, a propriedade é mais concentrada (na Alemanha, os

cinco maiores acionistas detêm, em média, 40% do capital e, no Japão, 25%), e muitas

participações acionárias são de longo prazo. No' Japão, por exemplo, entre 50% e 70% das

ações de empresas listadas nas bolsas de valores são detidas por outras empresas, no

sistema de participações acionárias cruzadas que une os membros dos keiretsus. Na

Alemanha, os bancos usam participações acionárias para fortalecer as relações comerciais

com clientes. Nesse sistema, em que a liquidez não é priorizada, os acionistas reduzem o

seu risco, colhendo as informações necessárias às suas decisões, junto às administrações.

Esses tipos de propriedade e formas de monitoramento refletem visões diferentes

dos objetivos finais das empresas, o que permite um segundo corte na caracterização dos

dois sistemas de govemança.

No anglo-saxão o objetivo primordial das empresas tem sido tradicionalmente a

criação de valor para os acionistas (shareholder), enquanto nos países que se aproximam do

modelo nipo-germânico as empresas devem equilibrar os interesses dos acionistas com

aqueles de outros grupos, que são impactados pelas suas atividades, como os empregados,
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fornecedores, clientes e a comunidade (stakeholder). Neste último modelo, a forte

legislação trabalhista européia e os empregos vitalícios no Japão são exemplos claros.

Em ambos os modelo, contudo, algumas características são comuns e essenciais ao

desenvolvimento dos mercados e a convivência entre acionistas (controladores e

minoritários), gestores e colaboradores (funcionários, fornecedores, etc ...):

4.2.5.1. Transparência:

Uma das premissas básicas para o desenvolvimento do mercado é a transparência: o

conhecimento por todos das regras e condições do mercado. Se um mercado é

perfeitamente competitivo, os consumidores, os produtores e os detentores de recursos

devem ter amplo conhecimento das informações pertencentes a este mercado. Se os

consumidores não estão plenamente conscientes dos preços, eles podem comprar a preços

altos quando outros menores estão disponíveis. No caso dos mercados de capitais, esse

requisito torna-se ainda mais importante, dado o prazo longo e a imaterialidade dos títulos

envolvidos nas negociações.

O requisito da transparência muitas vezes não é plenamente atendido no mercado

acionário brasileiro. Enquanto houve inflação elevada, era praticamente impossível obter-se

dados confiáveis e transparentes' sobre as empresas. Os balanços refletiam pouco o

resultado da empresa e seu entendimento dependia de uma análise complexa, envolvendo

deflações e comparações com critérios muitas vezes variáveis. Com o Plano Real, essa

instabilidade foi superada, proporcionando condições de funcionamento do mercado em

todos os segmentos.

Transparência significa, também, conhecimento das condições futuras do mercado.

Isto requer estabilidade das regras, que regulam o mercado. Elas não podem estar sujeitas à

mudanças impostas pela política econômica no curto prazo ou subordinada a influências de

natureza meramente políticas ou pessoais.

Nesse aspecto, o mercado acionário brasileiro ainda é frágil. As mudanças de regras

de toda a natureza ocorrem com freqüência e prejudicam sua previsibilidade e

funcionamento.
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Dentro do conceito de transparência entra a obrigação de prestação de contas. O

executivo principal (CEO) e a diretoria devem satisfazer às diferentes necessidades de

informação dos proprietários, do conselho de administração, da auditoria independente, do

conselho fiscal, das partes interessadas (stakeholders) e do público em geral.

Prestação de contas (accountability)

Os agentes da govemança corporativa são:

- Conselho de administração

- Executivo principal (CEO) e diretoria

- Auditoria independente

- Conselho fiscal

4.2.5.2. Equidade:

O relacionamento entre os agentes da govemança corporativa e as diferentes classes

de proprietários deve ser caracterizado pelo tratamento justo e equânime.

Neste item se enquadra o fortalecimento dos direitos dos minoritários. O atual

governo, com a ânsia arrecadatória e a oportunidade de concentração dos beneficios da

privatização, deu um mau exemplo reduzindo os direitos dos minoritários através sas

alterações na Lei das Sociedades Anônimas efetuadas em 1997. Estas alterações foram as

mais significativas desde a lei 6.404 de dezembro de 1976. Deu-se grande poder de decisão

aos controladores da empresa, em detrimento dos sócios minoritários.

Isso afetou gravemente a previsibilidade do comportamento das empresas. Os

acionistas minoritários tiveram aumentado o risco de suas operações em bolsa, no país. E o

controlador passou a considerar isto na formação dos preços nos leilões de privatização,

além da oportunidade de se aproveitar da diferença gerada entre os preços das ações de

controle e das ações de mercado. Não foram poucos os casos de oferta pública para

fechamento de capital após os leilões de privatização por um preço que, apesar de refletir o

valor de mercado da companhia, era bastante inferior ao pago nos leilões de privatização. A

mudança na Lei das SIA s de 1997 criou o incentivo econômico para operações como estas

e maximizou a arrecadação do governo.
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Para o minoritário, o valor de seu investimento passou a depender não apenas da

performance da empresa e do mercado em que opera - que podem ser objetivamente

avaliados - mas também, de decisões do sócio controlador que, apesar de corretas, do ponto

de vista legal, podem obedecer a critérios totalmente arbitrários e independentes da situação

da empresa. Muitas vezes, esse poder concedido ao controlador resultava em abusos

potencialmente causadores de graves prejuízos aos minoritários. Além do risco do negócio

em si, a participação passou a incluir um risco societário de difícil avaliação.

Em mercados avançados, o respeito aos minoritários, de modo que seu risco não

seja substancialmente distinto dos demais acionistas da empresa, é uma característica

fundamental, pois esses investidores representam a maioria dos capitais no mercado.

Note-se que, na conjuntura existente quando da alteração da lei das S/As em 1997, a

redução do poder dos minoritários encontrava algumas justificativas. O maior potencial de

atração de recursos externos e de modernização da economia brasileira, naquele momento,

dependia, para sua realização, da velocidade e da eficiência com que o programa de

privatizações pudesse ser implementado. Assim, algumas distorções, tais como o

enfraquecimento dos minoritários, forem admitidas.

A médio prazo, uma estrutura da lei das S.A. que reduza o poder discricionário do

controlador e conseqüentemente o risco do acionista minoritário deve ser considerada como

uma mudança necessária ao desenvolvimento sustentável de um mercado acionário no

Brasil. A nova lei das S/As, conforme se mostrará adiante, já contempla mudanças neste

sentido.

Um outro problema correlacionado é um comportamento "pouco profissional",

observado em alguns investidores institucionais, que participam de empresas na posição de

acionistas minoritários. Em sua maioria são fundos de pensão estatais que indicam

profissionais pouco qualificados para os Conselhos das empresas, nas quais participam.

Esse fato contribui para alguns abusos e para a desmoralização de minoritários, que se

mostrem mais exigentes. Este problema é muito comum nos fundos de pensão, que muitas

vezes não têm corpo técnico suficientemente qualificado, para participar dos muitos

conselhos de administração de empresas, das quais o fundo é sócio.

4.2.5.3.Uma ação / Um voto
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Esse princípio deve valer para todos os tipos de sociedades. Eliminação das ações

preferenciais. Em caso de existência, as preferências deveriam ter direito a um dividendo

fixo, seguindo práticas internacionais, e preferencialistas, não ligados ao controlador,

deveriam ter o direito de indicar um diretor desde que detenham participação significativa

no capital social da empresa (por exemplo, pelo menos 10%).

Em caso de transferência de controle e negociação de ações deveria haver uma

oferta pública de ações. As ações preferenciais deveriam ser incluídas na oferta, com algum

desconto pré-estipulado. Novamente, nas alterações aprovadas na nova lei das SI As

(conforme detalhamento a seguir) já há alterações nesse sentido.

Em caso de fechamento de capital, deveria haver a obrigatoriedade de

realização de oferta pública pelo valor econômico da empresa.

Acionistas com participação significativa no capital social da empresa (por exemplo

mais de 10%) deveriam poder convocar Assembléia Geral para deliberar quanto à

existência de conflito de interesses.

4.2.5.4. Existência de Assembléia-geral

A assembléia-geral é o órgão soberano da empresa. Tem poderes para decidir todos

os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes

à sua defesa e desenvolvimento. Suas competências centrais são:

- Reformar o estatuto social

- Eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de administração e

conselheiros fiscais

- Tomar as contas dos administradores e, deliberar sobre as demonstrações

contábeis.

- Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação

da companhia.

4.2.5.5. Conselho de administração

Página 72



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

Independentemente de sua forma societária e de ser aberta ou fechada, a empresa

deve ter conselho de administração. A missão do conselho de administração é proteger o

patrimônio e maximizar o valor do empreendimento aos stakeholders. O conselho de

administração deve zelar pela manutenção dos valores da empresa, crenças e propósitos dos

proprietários, e de todos os stakeholders dos quais este seja representante.

4.2.6. Redução do diferencial entre os custos das empresas abertas e fechadas

Conforme apresentado acima, ao se calcular os custos de capital para empresas

abertas e fechadas, as empresas abertas têm, em geral, custo de capital menor. Entretanto,

há outros beneficios não desprezíveis em se manter a empresa fechada, a saber:

Maior flexibilidade para otimização em relação a impostos e regulamentos.

Estima-se que a carga tributária sobre o valor adicionado em empresas abertas

seja de aproximadamente 50% , sem computar os descontos na fonte aplicados

sobre os rendimentos pagos à terceiros. Informações obtidas junto a

administradoras de Private Equity, em operação no país, dão conta de que a

necessidade de migração, para o .segmento formal de todas as operações de

empresas analisadas, é o principal obstáculo para o avanço dos investimentos.

Menores custos com a divulgação de informações

Maior controle e restrição ao fornecimento de informações .estratégicas,

sensíveis para concorrentes

Menores custos de agenciamento na colocação de aumentos de capital. Quanto

a este ponto, nas tabelas abaixo é possível ter uma noção de todas as tarefas que

envolvem a abertura de capital e, dos custos de manutenção de uma empresa

aberta:
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Custo de Manutenção do Capital Aberto (US$ mil)
Mínimo Médio Máximo

Auditorias Externas
Publicações
Anuidades de Bolsas
Taxa de Fiscalização
Departamento de .A.cionista
Custos Indiretos

2,6
3,5
1,3
2,3
1,9
1,9

50,2
87,8
7,5
14,4
36,4
75,3

207,1
464,3
22,0
84,7

338,8
313,7

Total 13,4 271,7 1430,6
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Estima-se que os custos de "Underwriting" (comissão de coordenação para o banco

de investimento, líder na operação, distribuição para o banco distribuidor e garantia firme

(caso ocorra) variam entre 3% a 4% para as empresas de melhor prestígio, até 10% para as

de menor prestígio.

Além destes custos, há o custo de "underprincing", ou seja, a diferença entre o preço

de mercado da ação e o preço da emissão inicial. É este "underpricing" que gera a

atratividade financeira dos investidores, na oferta pública inicial. Em uma comparação

internacional numa amostra de 30 países (79 a 90), a taxa de underpricing brasileira foi a

terceira maior.

4.2.7. Reforma da Previdência

o Anexo V apresenta com maiores detalhes a estrutura da previdência brasileira, a

evolução histórica e, os problemas a serem enfrentados. Uma refoma da previdência, no

Brasil, é importante, tanto no auxilio da busca do equilíbrio fiscal, como para proporcionar

o desenvolvimento de uma fonte interna de poupança.

Estudos do IPEA mostram que a reforma previdenciária teria dois aspectos

principais: primeiro, a introdução de um regime de capitalização para beneficios acima de

um teto básico individual (em tomo de cinco salários-mínimos) e, mudanças nas regras de

aposentadorias, como extinção da aposentadoria por tempo de serviço. Essas mudanças

poderiam afetar positivamente a taxa de poupança doméstica de dois modos: a primeira

mudança incentivaria os agentes econômicos a pouparem mais a cada nível de renda

[Munnel (1976); Feldstein (1974 e 1996)], e isso elevaria a propensão marginal a se

poupar. Os sistemas de capitalização podem formar hábitos de poupança acabando com a

chamada "miopia", na medida em que explicitam a relação entre o ato de poupança e a

obtenção de um beneficio futuro. O indivíduo toma consciência de que deve poupar para

consumir no período inativo, afastando-se do comportamento de risco moral (moral

hazard). Com a segunda mudança, abre-se a possibilidade de se aumentar a poupança do

governo pela redução dos gastos previdenciários - um dos principais focos de

desequilíbrios das contas públicas.
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Neste estudo do IPEA, assume-se um período de transição de quatro anos, com

crescimento dos gastos da ordem de 2% doPIB. O resultado do exercício mostra que a

reforma da previdência poderia gerar pou~ança adicional de 4,5% capaz de garantir

crescimento consistente da ordem de 4,5% a.a..

O problema desta transição, no caso' brasileiro, é que estima-se que ela gere o

reconhecimento de um passivo de 2 a 3 vezes o PIB, uma vez que há direitos adquiridos a

serem mantidos. Na realidade, o déficit não é gerado, mas somente explicitado. O sistema

de repartição é, na realidade, um compromisso para com os trabalhadores e atuais

aposentados que, equivale a uma dívida pública implícita (Hidden debt). Entretanto, a

reforma toma esta dívida explícita, o que pode acarretar instabilidade macroeconômica em

um contexto de incerteza, influenciando o estado das expectativas.No Chile, caso mais

famoso de reforma previdenciária na América Latina, a reforma previdenciária que

transformou o sistema de repartição, em capitalização (com adesão compulsória) iniciou-se

em 1981. Estimativas da CEPAL (1996, p. 95 e 96) mostram que a poupança previdenciária

média dos trabalhadores cresceu de 1,6% do PIB, entre 1980 e 1984, para 3,3%, no período

de 1990 a 1994; enquanto isso, no mesmo período, a poupança privada cresceu de 4,7%

para 19,7% do PIB. Entretanto, no caso específico da reforma previdenciária, no Chile,

substituiu-se o sistema tradicional por um novo programa privado compulsório.. totalmente

capitalizado e administrado por entidades privadas [Associações de -Fundos de Pênsão

(AFPs)], porém, mantendo-se o sistema público como uma opção de second-best, destinado

às camadas mais pobres da população.

Para fins deste trabalho, o efeito mais marcante da passagem de um sistema de

repartição para um regime de capitalização parece ser o desenvolvimento e aprofundamento

do mercado financeiro, como um todo e, do mercado acionário especificamente. Em um

sistema de capitalização, a poupança acumulada pelos trabalhadores deve ser investida para

propiciar o retomo esperado, gerando assim uma demanda por ativos financeiros, que

dinamiza os mercados de capitais tomando disponíveis um maior número de instrumentos,

produtos e, serviços de intermediação, além de proporcionar o fortalecimento das entidades

fiscalizadoras.
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Portanto, existem razões para se acreditar que uma reforma da previdência, que

promova a expansão do regime de capitalização, possa proporcionar, a médio prazo,

maiores taxas de poupança doméstica e sejam benéficas ao mercado acionário.

4.2.8. Estímulo ao desenvolvimento dos investidores institucional

Deve haver um estímulo tanto na regulamentação dos fundos de previdência como

na busca de custos menores e, maior segurança para os fundos mútuos de investimento;

Brasil: Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento e
Total de Ativos dos Fundos de Pensão (entidades fechadas)

1980 886 0,31% rui. n.d.
1985 11G8 l,1\Y!'u 8.686 3,3}%

1990 7.2G!i lSS'lí, 12.120 2.58%
1DOl n/tO 3.14% 11.989 4.'1:3%
1992 18..%2 4,87'.i{, 23,026 5,95%
1993 211.007 ~\,59'10 32,%8 7,58%
1904 :)iIA?G '10,02'7(, :;:;.081 'In,1/1'X:,
1995 Gril80 9,57'10 19 W" H,37i

(:1 ,', :)~)

1996 103.742 13,38% 68,982 8,90%
um} '101.'181 13.'11% 21,438 10.16%
1998 1'18803 15,329',; 77.162 9,95%
199D 1·18.BnE) 21.949-i, 61.3gB 11.33~1()
Fome, Anbid/AbiiJD{J

o Brasil, conforme apresentado em tabela acima, tem evoluído nesta área. Estas

estatísticas, entretanto, têm algumas restrições. No caso dos fundos mútuos de
,

investimentos, urna parte substancial dos recursos é constituída por simples depósitos de

investidores de curto prazo. A elevação conjuntural dos juros, no período 1994-99, explica,

nesse caso, parte do crescimento do volume.

A importância do desenvolvimento dosinvestidores institucionais está no fato deles,

normalmente, assumirem compromissos de longo prazo, com seus investidores. São, em

geral, fundos de pensão e seguradoras. Os pagamentos que fazem, podem ser previsto~

com razoável precisão, permitindo a esses fundos investimentos também de longo prazo,
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nos quais a liquidez pode ser menor do que a demandada nos mercados de moeda e crédito.

Demandam assim, títulos de longo prazo, tais como ações, debêntures, hipotecas

imobiliárias e similares. São uma fonte básica de recursos para o mercado acionário e, por

outro lado, precisam desse mercado como contrapartida para suas aplicações.

Além da estabilidade econômica, vários fatores devem reforçar ainda mais a

tendência de crescimento do patrimônio dos fundos.

A expansão da classe média no Brasil e o desenvolvimento da previdência privada

decorrente, principalmente, da falência do atual regime previdenciário, gerido pelo setor

público.

Todos esses fatores implicam em um enorme potencial de crescimento da oferta de

recursos para investimentos através do mercado acionário nos próximos anos. As

possibilidades de financiamento dos investimentos e do desenvolvimento econômico, que

essa tendência oferece, são excepcionais.

É, contudo, difícil precisar se o desenvolvimento dos investidores institucionais

precede o desenvolvimento do mercado acionário de forma a afirmar que uma das causas

do atrofiamento deste último seja um baixo desenvolvimento do primeiro. A visão mais

comum atualmente é que estes dois conjuntos de instituições têm desenvolvimento

paralelo, à medida que as demais condições, já mencionadas neste trabalho, vão sendo

satisfeitas

4.2.9. Incentivo a indústria de banco de investimento

Sem uma indústria de banco de investimento desenvolvida no Brasil, não há

mercado acionário. São estas instituições as responsáveis pela preparação das empresas,

que desejam se tomar pública (originação), são responsáveis, também, pela divulgação

junto ao público e aos investidores institucionais (distribuição) ou, muitas vezes pela

própria aquisição das ações, em casos de colocações privadas. Por outro lado, não faz

nenhum sentido, a existência de uma indústria desenvolvida como esta, sem o mercado,

Novamente, meu entendimento é que, satisfeitas as condições para existência de um

mercado robusto, a indústria e o próprio mercado se desenvolvem, paralelamente.
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4.2.10. Aumento da eficiência do Judiciário

Uma reforma do judiciário, que permita agilizar os processos e a criação de

tribunais específicos e cortes de arbitragem, é essencial ao desenvolvimento do mercado

acionário. O sistema judiciário brasileiro é famoso pela sua ineficiência. Além da

impunidade, ou seja, baixa taxa de solução de crimes, é lento. Segundo Luiz Otávio

Amaral, " ...A preocupação não é nova. Em 1975, no Diagnóstico sobre a Reforma do Poder

Judiciário, o Ministro do Supremo Tribunal, Rodrigues Alckmin (relator da Comissão)

destacava que o retardamento dos processos e a ineficácia na execução dos julgados são

velhas e generalizadas queixas. Ruy Barbosa também já pregava aos moços que justiça

atrasada não passava de injustiça qualificada e manifesta. E muito antes disto, já 1855, o

pionerro processualista pernambucano, Paula Batista ensinava: "Brevidade, economia,

remoção de todos os meios maliciosos e supérfluos, tais são as condições que devem

acompanhar o processo em toda sua marcha."

O Brasil passou, ao longo da década de 90, por uma série de reformas chamadas de

primeiro estágio. Estas reformas se concentravam em modernizar as regras que orientavam

a atividade econômica. As prioridades eram reduzir a inflação e, devolver ao mercado a

responsabilidade pela alocação de recursos. As políticas adotadas para atingir esses

objetivos são aquelas conhecidas. Primeiro, mudanças das regras macroeconômicas, com a

estabilização de preços, a redução do déficit público e as reformas, ainda pendentes, dos

sistemas tributário e previdenciário. Segundo, o desmantelamento do sistema de proteção

comercial, com a abertura da economia. Terceiro, a redução da intervenção estatal, com a

privatização, a liberalização de preços, e o fim de monopólios legais e de outras barreiras

ao livre exercício da atividade econômica.

A reforma do judiciário ~se inclui em um segundo estágio de mudanças, mais

complexo. O objetivo central destas reformas é modernizar as instituições que moldam o

ambiente em que se desenrola a atividade econômica, criando ou modernizando as

"instituições econômicas do capitalismo", assunto já discutido no capítulo 3, no que tange,

especificamente, às instituições necessárias ao mercado acionário.

Em um trabalho desenvolvido por Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes,

Andrei Shleifer e Robert W. Vishny em 1996, ao grau de eficiência do judiciário brasileiro
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é atribuída nota 5,8 (numa escala de Oa 10) enquanto que a média e a mediana destas notas

para países emergentes são respectivamente 6,.6 e 6,3. Há inúmeros países emergentes com

notas superiores ao Brasil, neste quesito. Os principais, por terem um mercado acionário

com alguma importância mundial são: Venezuela - 6,5, Chile - 7, Peru - 6,8, Singapura-

10, Malásia - 9, Índia - 8. Mas, além destes, temos: Jordânia - 8,66 , Zimbábue - 7,5 ,

Colômbia - 7,25, Nigéria - 7,25, Grécia - 7. Há países em pior condição, mas pela

expressividade da economia brasileira no cenário mundial seria razoável esperar que °
Brasil estivesse ao menos no primeiro quartil desta amostra (nota 7,4)

Em relatório do World Development Report, o Banco Mundial lista três

características que se deveriam buscar com a reforma do judiciário: independência; força (

instrumentos para implementar suas decisões); e eficiência gerencial. O Banco defende a

independência do resto do governo como a mais importante das três, por ser essa essencial

para garantir que o executivo respeite a lei e responda por seus atos. A efetividade do

judiciário, também, depende porém, da capacidade de implementar suas decisões. Na

prática, isso significa dispor de suficiente poder de coerção, não apenas em termos legais,

mas também, em termos de recursos humanos e financeiros. Neste relatório, ° Banco nota

que um processo leva, em média 1500 dias, para ser concluído em países como o Brasil,

contra apenas 100 dias na França.

A despeito do consenso sobre a importância de bons judiciários para o

desenvolvimento econômico, a reforma dos sistemas judiciários em países em

desenvolvimento tem sido lenta, ou mesmo inexistente.

Haussman (1996) apresenta algumas razões para isso: 1) Primeiro, não há uma

proposta clara e bem definida sobre como resolver as ineficiências do judiciário. Nessas

condições, atores avessos ao risco resistem a mudanças em favor do status quo; 2)

Segundo, reformar o judiciário significa passar de um sistema desenhado para atender os

produtores de justiça, para outro orientado para satisfazer os consumidores de justiça. O

problema é que, enquanto as perdas para os produtores são claras, imediatas e concentradas,

os beneficios para os consumidores são diluídos, entre muitos, não são evidentes para

muitos deles e, só serão inteiramente sentidos a médio e longo prazo. Há vários grupos que

podem perder com uma reforma do judiciário. Por exemplo, a burocracia encarregada do

sistema e aqueles que vivem de vender facilidades para acelerar o andamento de processos.
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Mas mesmo, entre as empresas há aqueles que têm uma posição ambígua sobre aumentar a

eficiência do Judiciário. Por exemplo, 53% do empresários entrevistados pelo IDESP

acham que a lentidão da Justiça do Trabalho lhes é benéfica ou, pelo menos neutra. Além

disso, a pesquisa do IBOPE mostra que os grupos mais prejudicados pelo mau

funcionamento da Justiça são os que têm menor capacidade de mobilização.

A inércia também se explica pelo fato de que o maior custo do mau funcionamento

do judiciário é um custo oculto, não percebido pela maior parte da sociedade e pago pelos

contribuintes em geral. Ele resulta de empregos que não são gerados e, de investimentos e

negócios que não são feitos, ou são feitos de forma ineficiente, em suma, de coisas que não

acontecem e por isso não são visíveis.

As reformas do judiciário podem ser dividias em dois grupos: 1) Fazer mais da

mesma forma, ou seja, aprofundar a informatização do judiciário e preencher as vagas não

ocupadas de juízes. Estima-se em 2,5 a 2,7 mil o número de vagas de juízes não

preenchidas no país, equivalente a cerca de um quinto do número de juízes em atividade; 2)

Reduzir o número de casos que chegam ao judiciário ou, pelo menos, de automatizar a sua

tramitação. A lei da arbitragem é um passo importante nesse sentido e bastante útil para o

mercado acionário. Porém, pesquisa do IDESP mostrou que 66,3% das médias e grandes

empresas brasileiras não incluem cláusulas de arbitragem ou mediação em nenhum de seus

contratos, enquanto outros 22,9% o fazem muito raramente. Há, portanto, um grande

potencial a ser explorado nessa direção.

O Brasil vem passando pelas reformas de nível 1. Para que o mercado acionário se

desenvolva, é necessário, apesar de não suficiente, que a queda dos juros, resultante do

término destas reformas, aconteça. Todavia, isto ocorrendo, uma forte demanda recairá

sobre as reformas de segundo nível, nas quais se enquadram a reforma do judiciário e a

adoção da arbitragem para a resolução dos conflitos. No capítulo 5 será possível perceber

que o Brasil avançou bastante, e na direção correta, com a criação de alguns mecanismos e

leis que organizam de maneira mais moderna os participantes do mercado acionário (Novo

Mercado; Níveis diferenciados de Govemança Corporativa da BOVESP A e Nova Lei das

S/As) . Para que estes mecanismos funcionem, faz-se necessário um judiciário no mínimo

mais eficiente.
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4.2.11. Melhorar a imagem do mercado acionário

Este processo passa pela disseminação da idéia de que esse mercado atende a

interesses mútuos de poupadores e investidores e tem um papel que poderia ser

fundamental na vida das empresas, na garantia do futuro dos poupadores e no

desenvolvimento econômico; Essa campanha deve estar voltada tanto para o grande

público e investidores como também para os empresários, que devem aceitar melhor esse

mercado como fonte de recursos e de pressões para melhoria da eficiência.

O objetivo de todas as medidas deve sempre ser: (i) o aumento da liquidez, (ii) a

melhoria da transparência e disseminação das informações e (ii) a facilidade de acesso ao

mercado acionário.

4.2.12. Facilidade de acesso a investidores estrangeiros.

Projeções demográficas e de crescimento econômico mostram que nas próximas

décadas, a população dos países desenvolvidos entra em seu ciclo máximo de poupança e

acumulação de ativos. Esse movimento será reforçado pela tendência à privatização dos

sistemas de previdência e a aposentadoria, sustentando considerável fluxo de recursos em

busca de oportunidades rentáveis de investimento no mercado desses países e nas

economias emergentes.

O investimento estrangeiro no mercado acionário brasileiro sempre foi alvo de

muita regulamentação. Inicialmente, pelo Decreto -lei n° 1.401/75 estabelecia-se que para

as Sociedades de Investimento de Capital Estrangeiro deveria haver requisitos de

composição (mínimo de 50% de ações ou debêntures conversíveis em ações de companhias

abertas controladas por capitais privados nacionais) e de diversificação (máximo de 5% do

capital votante ou 20 % do capital total de uma única empresa; máximo de 10% do total das

aplicações em um único emitente). Além disso, estabelecia-se a exigência de um período

mínimo de 3 anos para o investimento no país e uma tributação de 15% sobre os ganhos de

capital e mais 15% sobre as remessas de lucros que excedessem 12 % do investimento

inicial numa base de 3anos.

Página 82



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

Em 1979, através da Resolução CMN 519, a permanência foi reduzida de 3 para 2

anos, em 1982 foi eliminado o IR e em 1983 o prazo de carência foi novamente reduzido

para 90dias.

Em 1991 a Resolução CMN n° 1832 adicionou à Resolução 1289 /87 seu

Regulamento Anexo IV, disciplinando a constituição e administração de investimento

direto em carteira de valores mobiliários por investidores institucionais estrangeiros, sem

requisitos de composição, diversificação ou permanência mínima do capital no país. Em

2000, o anexo IV foi substituído pela resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.689 e

pela Circular do BACEN n° 2.693. Apesar da resolução e da circular terem resolvido os

problemas burocráticos do anexo IV, ainda permaneceu a CPMF como fator de perda de

competitividade. Mesmo sendo eliminada a CPMF para os investidores estrangeiros nas

aplicações em bolsa, sua implantação trouxe significativos acréscimos nos custos

operacionais .. Esta falta de competitividade se torna maior ao se comparar a alternativa que

o investidor estrangeiro tem de operar via anexo V (Programas Internacionais de DRs).

Embora ambos os anexos exijam registro prévio na CVM, e disponham de registro no

Banco Central, pelo Anexo IV,o investidor deve se submeter à regulamentação doméstica,

além de correr risco de câmbio. Já pelo Anexo V, o investidor opera segundo as regras de

seu país e em sua própria moeda.

É importante que a legislação não seja um impedimento ao investimento

estrangeiro no país. Entretanto, assim como ocorre com o desenvolvimento da indústria de

bancos de investimento e dos investidores institucionais, é natural que o crescimento do

investimento estrangeiro em bolsa se dê simultaneamente ao crescimento do mercado

acionário, assim que as condições macro-econômicas e institucionais sejam satisfatórias.,

4.2.13. Comparações do Brasil com outros países do mundo em alguns dos aspectos

mencionados acima
/

Feitas estas análises, a seguir serão apresentados gráficos comparativos que

mostram o grau desenvolvimento de algumas das instituições brasileiras em relação aos

outros países abordados no capítulo 1 deste trabalho.
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Os países utilizados nesta amostra foram os mesmos países da utilizados no capítulo

1 do trabalho, a saber: EUA, China, Japão, Índia, Alemanha, França, Inglaterra, Itália,

Rússia, México, Canadá, Coréia, Espanha, Hong-Kong, Malásia, Filipinas, República

Checa, Singapura, Hungria, Polônia, África do Sul, Argentina, Chile, Peru, Venezuela,

Áustria, Suíça e Indonésia.

Sendo que o Grupo de "Emerging Markets" é: China, Índia, Rússia, México,

Coréia, Malásia, Filipinas, República Checa, Singapura, Hungria, Polônia, África do Sul,

Argentina, Chile, Peru, Venezuela e Indonésia.
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Os números presentes neste quadro foram extraídos de um trabalho desenvolvido

por Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny de
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1996 que teve como objetivo identificar a existência ou não de alguma correlação entre a

origem dos sistemas legais dos países e o grau de proteção dos acionistas e dos credores.

Foi abordada uma amostra de 49 países, dos quais alguns foram selecionados para fins

deste trabalho. Este quadro retrata a posição relativa destes países até 1995, de forma que

algumas alterações devem ter ocorrido mas que dificilmente invalidarão um diagnóstico

geral das deficiências brasileiras,

Merecem destaque e um esforço de recuperação para que o Brasil pelo menos

alcance a mediana dos países emergentes as seguintes instituições:

1) Instituições que garantam os direitos dos minoritários,

2) Alterações na legislação societária de forma a associar uma ação a um voto

3) Um sistema judiciário mais eficiente,

4) Padrões de contabilidade mais apropriados.

Além destas, outras instituições requerem atenção:

5) Instituições que minimizem a corrupção

6) Instituições que garantam o direito de propriedade. '.'

4.3. Considerações:

Com base nos gráficos acima, através dos quais se evidencia as dimensões nas quais

o Brasil é comparativamente mais atrasado que outros países desenvolvidos ou mesmo

emergentes no mundo, e nas principais propostas, expostas e dis.cutidas ao longo deste

trabalho, que genericamente são apresentadas como necessárias ao desenvolvimento do

mercado acionário brasileiro é possível, .nesta etapa, ordenar as prioridades ao

desenvolvimento de nosso mercado acionário nó Brasil.

Prioridade 1:

Apesar de não fazer parte do estudo d~senvolvido por Rafael La Porta, Florencio

Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny, foi mostrado neste trabalho que o

Brasil possui, tanto em nível absoluto, quanto em nível relativo, taxas de juros reais
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bastante elevadas. A redução do nível de taxa de juros é, uma condição necessária

primordial ao desenvolvimento do mercado acionário brasileiro. Pelas razões já expostas,

não há como desenvolver a classe de ativos "ações" de maneira que esta se tome, de um

lado, uma fonte significativa na alocação da poupança nacional e, de outro, uma fonte de

financiamento real das empresas brasileiras, .corn os juros nos patamares atuais e sendo o

governo o principal tomador da poupança do país. Portanto, é inócuo pensar em um

mercado acionário desenvolvido no Brasil se os ativos reais da economia rendem na média

menos que as taxas de juros praticadas nesta economia. Não há incentivo nenhum a

abertura de capital por parte das empresas fechadas, e quando este ocorre, se dá a um preço

tão descontado (de forma que haja para os investidores uma rentabilidade superior á

oferecida pelos títulos públicos) que gera os incentivos às más práticas de governança

corporativa, com o acionista controlador querendo extrair o máximo de valor da

companhia, mesmo que em detrimento de outros acionistas, de forma a compensar os

baixos preços alcançados na abertura de capital. Esta "espiral da morte" atrofia o mercado

acionário.

A solução para a queda dos juros passa essencialmente pela redução dos gastos

públicos, que por sua vez derivam da reforma previdenciária, da reforma administrativa e

da até mesmo da própria redução dos juros, uma vez que este é um forte componente no

déficit público brasileiro. A reforma previdenciária tem um beneficio triplo: equilibra as

contas públicas, gera uma poupança saudável, de longo-prazo e cria a necessidade de uma

alocação mais eficiente dos recursos gerando incentivos a formação de mercados mais

eficientes . A reforma administrativa é importante para que o governo transforme gastos,

em poupança pública e consequentemente em investimento. Havendo sinalizações de

tendência positivas nestas duas reformas, há a possibilidade de redução imediata dos juros

trazendo os beneficios imediatos já mostrados neste trabalho.

Alcançados patamares de juros mais próximos da média internacional e retirado o

incentivo a "trapaça" por parte dos controladores, uma vez que os preços conseguidos para

financiamento de suas empresas seriam mais "justos", ou pelo menos mais próximos das

médias internacionais, cabe ao Brasil trabalhar na melhora dos aspectos em que

comparativamente está atrás da média internacional.
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Prioridade 2

Assim que satisfeita a condição acima, faz-se necessário que o Brasil adote padrões

de contabilidade mais próximos dos padrões internacionais e que melhores práticas de

governança corporativa sejam adotadas e exigidas através de forte cobrança por uma

agência reguladora independente.

Este conjunto de instituições e práticas criará as condições para que o mercado

acionário prospere.

Prioridade 3:

É central, que as regras criadas sejam cumpridas. Para isso um judiciário eficiente,

eficaz e independente é fundamental. E o Brasil, segundo os gráficos acima, está abaixo da

média neste quesito.

Um judiciário eficiente é importante porque um judiciário ineficiente aumenta o

risco e os custos de transação, distorcendo ,o sistema de preços e a alocação de recursos.

Quando os contratos não são garantidos de forma eficiente, as firmas podem decidir não

executar determinados negócios, deixar de explorar economias de escala, combinar

insumos ineficientemente, não alocar sua produção entre clientes e mercados da melhor

forma, deixar recursos ociosos, etc. Além disso, tendem a se verticalizar, trazendo para o

seio da empresa atividades que poderiam ser melhor desenvolvidas em outras firmas.

Tendem por fim, a se financiar de forma própria, ao invés de recorrer a terceiros, limitando

seu tamanho à capacidade de financiamento de seu controlador ou à sua capacidade de

geração de recursos. A eficiência também é comprometida pelo consumo de recursos

escassos no próprio processo de litígio. (advogados, tempo e atenção das partes e dos

juízes, custo incorrido pelos agentes econômicos no esforço de tentar manter-se atualizados

em relação à legislação).

Conforme se mostrou neste trabalho, a eficiência para o mercado acionário pode ser

conseguida via câmaras de arbitragem de maneira a se ter julgamentos mais rápidos e

independentes do sistema judiciário como um todo.
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Um judiciário eficaz é importante porque garante o direito de propriedade

intelectual e dos ativos (outro item que requer atenção no Brasil) e o respeito aos contratos,

incentivando o investimento financeiro, a aquisição de tecnologia, a inovação.

Um judiciário independente é necessário porque uma das maiores carências do

Brasil, comparativamente a outros países é a baixa tradição de cumprimento dos contratos

pelo governo (leia-se executivo). Se o judiciário for subordinado ao executivo, não estará

sendo criada a instituição necessária ao efetivo cumprimento da lei.

Prioridade 4:

Por fim, é necessário que haja o desenvolvimento paralelo ao próprio

desenvolvimento do mercado acionário de instituições de suporte, que o sustentem a longo

prazo:

Um conjunto de empresas de consultoria e contabilidade, com profissionais

sofisticados e qualificados a detectar informações falsas ou fora dos padrões

exigidos;

Uma indústria de Bancos de Investimento, que trabalhe na originação e

distribuição de operações, além de investigar os trabalhos de outros bancos e

desenvolver um corpo de analistas capacitado a criticar as informações

divulgadas.

Uma indústria de escritórios de advocacia com competência suficiente para

garantir que o emissor está cumprindo as exigências legais.

Uma bolsa de valores forte, profissional, integrada e competitiva

internacionalmente.

Uma mídia financeira efetiva que trabalhe no sentido de divulgar informações

que suportem a análise da qualidade dos intermediários (reputação) de forma

independente e idônea.

Uma indústria de fundos de investimento que agregue as poupanças do país e

crie a escala e o profissionalismo necessários à alocação mais eficiente dos

recursos.
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Outras ações importantes:

A reforma tributária, não menos importante ao país tem, um efeito indireto sobre os

Juros e sobre o desenvolvimento do mercado acionário. Seus maiores efeitos são o

aumento da competitividade extema do país e conseqüentemente das exportações,

viabilizando o uso da poupança extema (investimento direto e investimento de portfólio) no

curto prazo, e um equilíbrio de contas extemas a médio e longo-prazo, que indiretamente

se refletiria em juros menores. O efeito mais direto para o mercado acionário de uma

reforma tributária seria uma maior isonomia entre empresas abertas e fechadas, ou, de

forma mais abrangente, a inclusão de empresas, que hoje estão na informalidade, através de

um sistema de tributação mais simples e abrangente. Entretanto, estes resultados não

dependem exclusivamente da reforma tributária, mas também de uma eficiência maior do

judiciário no cumprimento da lei. Não se pode desprezar que mesmo com o arcabouço

tributário atual, se houvesse uma maior efetividade de cumprimento da lei vigente a base

arrecadatória aumentaria e conseqüentemente haveria espaço para reduções de alíquotas.

Direcionar esforços para que a extinção da CPMF para o mercado acionário fosse

aprovada, ou para melhorar a imagem do mercado acionário frente ao grande público com

programas de utilização do fundo de garantia para compra de ações são interessantes mas

não prioritárias. Queixar-se da migração de liquidez do mercado local para o exterior é

olhar somente o efeito e não a causa. Se procurou mostrar, ao longo deste trabalho, que não

é trivial afirmar que empresas com emissões de programas de DR's no exterior tiveram a

liquidez de suas ações diminuídas no mercado local. Pelo contrário, o efeito aparente é o

oposto.
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Capítulo 5

5.1. Apresentação

Este capítulo se focará em apresentar as iniciativas recentes, relativas aos temas

discutidos acima, que já vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos.

5.2. Iniciativas Recentes

5.2.1. Custo de Capital Próprio das empresas

Ao analisarmos a história recente do país (pós-plano Real) a taxa de juros real tinha

uma trajetória de queda conforme gráfico abaixo. No período 1995-98 o juros real ficou em

tomo de 20%, pois pela política de cambio fixo (bandas cambiais) todo choque externo (e

não forma poucos - Ásia em 1997 e Rússia em 1998) era absorvido pela taxa de juros. Com

a mudança na política cambial em 1999, e o importante ajuste fiscal, através do qual

começaram a ser gerados os superávits primários mencionados acima, foi possível reduzir a

taxa de juros para algo próximo de 10% (patamar atual). Em início de 2001, após um ano

muito bom em 2000, com crescimento de mais de 4% do PIB, e com crescimento acima de

5% no primeiro trimestre de 2001, havia espaço para mais reduções de juros. Entretanto, o

Brasil foi atropelado por 3 fortes crises, naquele ano. Uma interna, que foi a crise de

energia, com responsabilidade importante do governo, mas também com um forte

componente hidrológico. E duas crises externas sem precedentes: A da Argentina,

importante parceiro comercial brasileiro e país de relevância internacional, com inevitável

contágio a todos os países latino americanos e; A desaceleração da economia americana

culminado com os atentados de 11 de setembro.
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Caso a trajetória de queda se confirmasse, cada dois pontos percentuais de redução

na taxa de juros real significa uma redução de I ponto percentual no déficit em transações

correntes brasileiro, Portanto, se o Brasil passasse a ter taxas de juros reais de 7% ou 8%

(ainda extremamente elevadas), o déficit seria automaticamente reduzido para 2% ou 2,5 %

do PIB, valor considerável sustentável a longo-prazo. Este valor é sustentável pois com

taxas de juros reais de 8% do PIB e o país crescendo à taxas de 4% ao ano (similar a de

2000 e bastante aquém do potencial) a relação dívida x PIB começa a cair (é simples

matemática) .

5.2.2. Aumento da competitividade das bolsas de valores

A BOVESPA está negociando sua participação no mercado Global. As bolsas

participantes representam os maiores mercados de ações (60% do mercado mundial) dos

três principais fusos horários (Ásia-Pacífico; Europa-Oriente Médio-Africa; Américas) com

capitalização de aproximadamente US$ 20 trilhões. Esse "mega-mercado" exigirá

uniformização de tratamento fiscal, liberalização de fluxo de capitais, coordenação entre

agências reguladoras (CVM no caso do Brasil) e em contra-partida oferecerá liquidez a
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empresas dispensando registros múltiplos, custódia e liquidação comandada a partir de

"clearings" locais, preços em moeda local.

5.2.3. Govemança Corporativa

Recentemente, três mudanças sugiram no Brasil no sentido de melhorar as práticas

de govemança corporativa e os padrões de divulgação.

5.2.3.1. Nova Lei das SIAs

A nova Lei das S.A.s finalmente sancionada pelo Executivo, com os vetos do

presidente da República, não é a ideal, mas melhorou a condição dos acionistas. Sobretudo,

foi assegurado o direito dos minoritários de receber um preço de no mínimo 80% do valor

pago pelas ações de controle, em oferta pública de aquisição das ações remanescentes da

transferência do controle, conhecido como "tag along", e a nova proporção entre ações

ordinárias e preferenciais passa a ser de 50%, em vez de as preferenciais representarem até

dois terços do total das ações.

No quadro abaixo são descritas as principais mudanças na Lei das Sociedades por Ações

introduzidas pela Lei n° I0.303/0 I, que entrou em vigor para comparrias constituídas a

partir 10 de Novembro de 2001, e que vigorará para as demais a partir de 10 de março de

2002.

PRINCIPAIS MUDANÇAS
~ntes [Como ficou
Definição de Sociedade de Capital
~berto • A companhia é aquela que tem os seus• A companhia aberta era aquela que valores mobiliários negociados no

tinha os seus valores mobiliários mercado de valores
negociados em bolsa ou no Mercado
de Balcão. -

Fechamento de Capital • Foram criados critérios de avaliação
• Quando não era possível localizar e para a aquisição da totalidade das ações

conseguir da companhia no mercado
a anuência de todos os acionistas • Se remanescer menos de 5% do total
não havia procedimento previsto em das ações da companhia, o resgate
lei para o fechamento de capital. desta poderá ser realizado com o
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-'" ~---_... . ~..
• Acionistas minoritários não podiam depósito do valor em banco à disposição

requerer nova avaliação da dos titulares.
companhia quando do fechamento • O acionista minoritário que perde
de capital. liquidez pode obrigar o acionista

controlador a comprar as suas ações
pelo valor avaliado conforme os critérios
previstos na lei

r· Titulares de, no mínimo, 10% das ações
podem requerer nova avaliação da
companhia quando do fechamento do

-- - - -
capital.

~ções Preferenciais • A proporção foi reduzida para, no
• A emissão de ações preferenciais máximo, 50% das ações emitidas

não podia ultrapassar dois terços • Dividendo mínimo fica sem limite para
das ações emitidas companhias de capital fechado. No caso

• Dividendo mínimo de 10%, salvo no de empresas de capital aberto, foram
caso de ações com direito a criadas três vantagens alternativas,
dividendos fixos ou mínimos além do direito de receber ou não o

• Não havia uma classe especial de valor de reembolso do capital com ou
ações para companhias em processo sem prêmio
de desestatização • Companhia em processo de

desestatização poderá criar uma classe
especial de ação preferencial com
direito de veto a deliberações da
assembléia geral

• Foi eliminada a proibição da
incorporação do lucro remanescente ao
capital social da companhia,
aumentando em proporção maior a
participação do estrangeiro em relação
ao acionista residente no Brasil

,- ,.~.,

Regate de Ações • O resgate de ações passa a requerer a
aprovação de acionistas que
representam, no mínimo, metade das
ações da classe atingida

~cordode Acionistas • O rol de matérias que podem fazer
• O acordo de acionistas podia prever parte de um acordo de acionistas foi

regras sobre a compra e venda de ampliado para incluir o poder de
suas ações, preferência para controle.
adquiri-Ias ou o exercício do direito • O presidente da assembléia ou do órgão
de voto colegiado não computará o voto

proferido com infração de acordo de
acionistas

• A abstenção ou o não-comparecimento
de acionista, que faz parte de acordo,
dá direito ao prejudicado de votar em

...... _. seu ILJgar
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- cc

Direito de Retirada • No caso de cisão, o acionista dissidente
passa a ter direito de retirada se houver
mudança de objeto social, redução do
dividendo obrigatório ou participação

cccc cc ccccccccc ~ll1grlJ.po de sociedades
~oto múltiplo • Acionistas representando pelo menos

• Acionistas representando no mínimo 15% do capital votante ou 10% dos
20% do capital podiam eleger um preferencialistas ou a soma de ambos
membro do conselho • No exercício de voto múltiplo, os

acionistas com mais de 50% das ações
com direito a voto terão o direito de
eleger o mesmo número de membros
mais um

cc

Escolha do auditor • A escolha do auditor fica sujeito ao veto
dos conselheiros eleitos pelo voto

I conforme a seção acima
cc .'. -
"Insider Trading" • É vedada a utilização de informação

relevante ainda não divulgada para
auferir vantaqem

Membro do Conselho • A possibilidade de membro do conselho
não residente, introduzida por Medida
Provisória foi mantida

"TagAlong" • A venda do controle de companhia
requer oferta pública de aquisição das
demais ações com direito a voto por um
preço de no mínimo 80% do valor pago
pelas ações de controle

A lista completa com todas as mudanças se encontra no Anexo VI

5.2.3.2. Novo Mercado e Níveis diferenciados de govemança corporativa da

Bovespa.

Implantados em dezembro de 2000 pela Bolsa de Valores de São Paulo -

BOVESP A, o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Govemança Corporativa são

segmentos especiais que foram desenvolvidos com o objetivo de proporcionar um ambiente

de negociação que estimulasse, ao mesmo tempo, o interesse dos investidores e a

valorização das companhias. Embora tenham fundamentos semelhantes, o Novo Mercado é

mais voltado à listagem de empresas que venham a abrir capital, enquanto os Níveis
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Diferenciados são mais direcionados para empresas que já possuem ações negociadas na

BOVESPA.

Novo Mercado

A premissa básica do Novo Mercado é de que boas práticas de Governança

Corporativa têm valor para os investidores, pois os direitos concedidos aos acionistas e a

qualidade das informações prestadas reduzem as incertezas no processo de avaliação e,

conseqüentemente, o risco, A redução do risco gera uma melhor precificação das ações que,

por sua vez, incentiva novas aberturas de capital e emissões de ações, fortalecendo o

mercado acionário como alternativa de financiamento às empresas, cujas necessidades de

investimento aumentaram com a abertura da economia e a globalização.

A adesão de uma empresa ao Novo Mercado é voluntária e concretiza-se com a

assinatura de um contrato entre a companhia, seus controladores, administradores e a

própria BOVESP A. Pelo contrato, as partes acordam em cumprir o Regulamento de

Listagem do Novo Mercado, que consolida todos os requisitos adicionais desse segmento.

Não há restrições quanto ao porte ou setor' de atuação da empresa. Qualquer

empresa que implemente as boas práticas de Govemança Corporativa fixadas no

Regulamento de Listagem pode ter suas ações negociadas nesse segmento. São empresas

alvo: as que venham a abrir seu capital; as listadas na BOVESPA com apenas ações

ordinárias ou que possam, no caso de existência de ações preferenciais, convertê-las em

ações ordinárias.

As empresas que estão abrindo o seu 'capital podem listar-se no Novo Mercado

mediante uma distribuição pública mínima de R$ 10 milhões, seja ela primária, secundária

ou uma combinação de ambas, As empresas já listadas na BOVESP A podem migrar para o

Novo Mercado sem necessidade de distribuição pública, desde que tenham pelo menos 500

acionistas e atendam às demais condições do Regulamento.

Para ser considerada companhia do Novo Mercado, é necessária a assinatura do

Contrato de Participação no Novo Mercado, tendo a companhia, seus controladores,

administradores Conselho de Administração e Diretoria) e a BOVESP A como partes.

Com o Contrato, todas as partes signatárias concordam em seguir o Regulamento de

Listagem do Novo Mercado, além de aderir à Câmara de Arbitragem do Mercado. A
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Câmara foi instituída pela BOVESPA com objetivo de agilizar a solução de eventuais

conflitos societários. Proporciona aos seus participantes um grupo de árbitros

especializados, em matérias societárias, o que proporciona economia de tempo e,

conseqüentemente, economia de recursos. São participantes da Câmara a companhia listada

no Novo Mercado, seus controladores, administradores, membros do Conselho Fiscal a

BOVESP A. Obviamente, todos os investidores também poderão aderir, por meio da

assinatura de um Termo de Anuência ao Regulamento de Arbitragem. Ao aderirem, os

participantes obrigam-se submeter à Câmara todos os conflitos que possam surgir entre

eles, decorrentes da aplicação das disposições contidas na Lei das S.A.s, nos Estatutos

Sociais das companhias, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo

Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais

normas aplicáveis ao funcionamento do mercado acionário em geral, além daquelas

constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Esta foi uma maneira

encontrada de se contomar dois problemas centrais para o desenvolvimento do mercado

acionário brasileiro: obrigatoriedade de melhores práticas de govemança corporativa, não

presentes em sua plenitude na nova na Lei das S/As e agilidade no cumprimento a lei sem

a dependência do sistema judiciário.

Entre os requisitos para a listagem no Novo Mercado, os mais fortes são os

compromissos societários, que garantem maior equilíbrio de direitos entre todos os

acionistas.

- A empresa deve ter e emitir exclusivamente ações ordinárias, tendo todos os

acionistas o direito ao voto.

- Em caso de venda do controle acionário, o comprador estenderá a oferta de

compra a todos os demais acionistas, assegurando o mesmo tratamento dado ao controlador

vendedor.

- Em caso de fechamento de capital ou cancelamento do contrato do Novo Mercado,

o controlador fará uma oferta pública de aquisição das ações em circulação, tomando por

base o valor econômico da companhia, determinado por empresa especializada. A empresa

especializada deve ser selecionada, em assembléia geral, a partir de uma lista tríplice

indicada pelo Conselho de Administração. A escolha dá-se por maioria absoluta de votos

das ações em circulação (ou seja, sem os votos do controlador).

Página 97



Dissertação de Mestrado Luiz Francisco Guerra

- O Conselho de Administração da companhia deve ser composto por, no mínimo,

cinco membros, com mandados unificados de um ano.

- As assembléias gerais devem ser convocadas com antecedência mínima de 15 dias,

proporcionando maior prazo para análise da pauta.

- A companhia não deve ter Partes Beneficiárias em circulação, vedando

expressamente a sua emissão.

- Além das informações que já são obrigatórias por lei, a companhia do Novo

Mercado deve incluir nas ITRs: demonstrações financeiras consolidadas; demonstração dos

fluxos de caixa da companhia e do consolidado; abertura da posição acionária de qualquer

acionista que detiver mais de 5% do capital total, de forma direta ou indireta, até o nível de

pessoa física; a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da

companhia detidos pelo Grupo de Controladores, Grupo dos Membros do Conselho de

Administração, Grupo dos Diretores e Grupo dos Membros do Conselho Fiscal; a evolução

do item acima em relação aos doze meses anteriores; a quantidade de ações em circulação e

a sua porcentagem em relação ao total das ações emitidas, por tipo e classe; revisão especial

emitida por Auditor Independente. Além dessas informações, o Regulamento estabelece

que a empresa deve incluir documento com as demonstrações dos fluxos caixa da

companhia e do consolidado, a quantidade e as características dos valores mobiliários de

emissão da companhia detidos pelo Grupo de Controladores, Grupo dos Membros do

Conselho de Administração, Grupo dos Diretores e Grupo dos Membros do Conselho
I

Fiscal, a evolução deste valores em relação aos doze meses anteriores, a quantidade de

ações em circulação e a sua porcentagem em relação ao total das ações emitidas, por tipo e

classe, elaborar demonstrações financeiras anuais de acordo com padrões internacionais de

contabilidade, aceitando-se o US GAAP ou o rASC GAAP (para o cumprimento desse

requisito, em função da sua complexidade, há um prazo de carência de aproximadamente

dois anos), elaborar as demonstrações financeiras trimestrais de acordo com padrões

internacionais ou divulgar as ITRs, no padrão do Novo Mercado, traduzidas para a língua

inglesa ..

Níveis Diferenciados de Governança Corporativa
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A BOVESPA define como "Práticas ou Níveis Diferenciados de Govemança

Corporativa" um conjunto de normas de conduta para empresas, administradores e

controladores consideradas importantes para uma boa valorização das ações e outros ativos

emitidos pela companhia. A adesão a estas Práticas distingue a Companhia como Nível I

ou Nível 2 dependendo do grau de compromisso assumido pela empresa. A adesão às

"Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa" da BOVESP A dá maior destaque aos

esforços da empresa na melhoria da relação com investidores e eleva o potencial de

valorização dos seus ativos.

As Companhias Nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na

prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Assim, as principais

práticas agrupadas no Nível 1 são:

- Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25%

do capital;

- Realização de ofertas públicas de colocação de ações através de mecanismos que

favoreçam a dispersão do capital;

- Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência

de consolidação e de revisão especial;

- Cumprimento de regras de "disclosure" em operações envolvendo ativos de

emissão da companhia por parte de acionistas controladores ou administradores

da empresa;

- Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options;

- Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos;

Para a classificação como Companhia Nível 2, além da aceitação das obrigações

contidas no Nível 1, a empresa e seus controladores adotam um conjunto bem mais amplo

de Práticas de Govemança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários.

Resumidamente, os critérios de listagem de Companhias Nível 2 são:

- Mandato unificado de 1 ano para todo o Conselho de Administração;

- Disponibilização de balanço anual seguindo as normas do USGAAP ou IAS

GAAP;
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- Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas

condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia

e de 70% deste valor para os detentores de ações preferenciais;

- Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias como transformação,

incorporação, cisão e fusão da companhia, aprovação de contratos entre a

Companhia e empresas do mesmo grupo e outros assuntos em que possa haver

conflito de interesse entre o controlador e a companhia;

- Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou

cancelamento do registro neste Nível 2;

- Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários.

5.2.4. Redução do diferencial entre os custos das empresas abertas e fechadas

- Obrigatoriedade de publicação de demonstrações financeiras auditadas por

parte de empresas fechadas com faturamento superior a R$ 150 MM ou ativos

acima de R$ 120 MM.

- Redução dos custos CVM (emissão dos balanços via Internet; eliminação da

taxa de fiscalização da CVM para companhias até certo porte).

- Redução progressiva das anuidades das bolsas.

5.3. Considerações:

Este capítulo procurou mostrar que há evoluções em muitas das áreas abordadas no

capítulo 4. É de fundamental importância que estas mudanças sejam institucionalizadas e

passem a ser exigidas por órgãos reguladores apropriados e com autoridade e legitimidade

de cobrança.
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Conclusões

Tudo indica que o Brasil caminha para uma conclusão das reformas de primeiro

nível, que solucionarão o problema do "crowding out" do setor público, abrindo espaço

para que os juros alcancem patamares similares às médias internacionais, mostradas neste

trabalho.

Cabe ao Brasil rapidamente institucionalizar as inúmeras propostas que surgiram

recentemente (Novo Mercado; Níveis diferenciados de Governança Corporativa), já

descritas neste trabalho, garantido a efetividade das mudanças propostas. Não faz sentido a

BOVESPA ser a condutora deste processo, suprimindo as deficiências existentes em Lei.

A CVM deve assumir a liderança, a exemplo da SEC nos EUA, e garantir que uma

vez que surja o excesso de liquidez decorrente da eliminação do "crowding out" do setor

público e da queda de juros, não se tenha abusos por parte de controladores e gestores

gerando maus exemplos (praticas abusivas) ao mercado e perdas financeiras aos

minoritários, que podem arruinar por longo período a credibilidade do mercado acionário,

eliminando a chance de este se tomar uma forma de financiamento viável da economia no

curto-prazo.

Ainda seria papel da CVM liderar a implantação e obrigatoriedade de ajustes nos

padrões de contabilidade brasileiro, de acordo com o que se procurou mostrar neste

trabalho, de forma a se ter mais transparência e clareza nos demonstrativos financeiros das

companhias. Este assunto está em voga no mundo e devem emergir novos padrões

reforçando as regras relacionadas a este tema. Dada a especificidade e tecnicidade deste

tema, não cabe ao Brasil ser muito inovador. Basta analisar o que existe de "melhores

práticas" no mundo e criar insti tuições similares.

Para tanto, a CVM eleve ter orçamento e corpo técnico condizente com a altura de

suas responsabilidades e agil idade. Seria interessante que a CVM tendesse rapidamente aos

moldes institucionais que já se tem hoje no Banco Central do Brasil, que, apesar de ainda

imperfeitos, são mais evoluídos que os vigentes para a CVM.

e
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o que se procurou mostrar neste trabalho é que o Brasil tem um mercado acionário

muito aquém do que poderia tendo em vista outros países similares no mundo. Se mostrou
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também, que um maior desenvolvimento deste mercado traz beneficios importantes em

termos de crescimento do P [B per capita. Por fim, foi evidenciado que há um entrave

macro-econômico central no Brasil que precisa ser resolvido para que se possa pensar em

um mercado acionário desenvolvido. Por outro lado, destacou-se que houve um

desenvolvimento recente importante, e na direção correta, no que tange a preparação das

regras que devem vigorar para que um mercado acionário robusto venha a emergir uma

vez criadas as condições macro-econômicas para isto. Ficou destacada a necessidade

premente de institucionalização, das evoluções conquistadas, e de outras mudanças

institucionais, ainda por serem feitas, de forma a se ter um ambiente propício e seguro ao

desenvolvimento deste mercado.

.'
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ANEXO I

PIS PIS Valor Valor Turnover Turnover Turnover Taxa de Taxa de Transaçõ Dívida I
(US$ (US$ Transaciona Ratio -

esMM doi PIS- Transacionado I Média Ratio - Ratio - Juros Juros PIB
PPP) - PPP 99) Média 90 e 1990 e corrente

1999 I Capita 99 PIS -99 2000 1990 2000 Nominal Real s -2000 (2000)
EUA 8.724.653 31.358 116% 202% 88% 53% 123% 1,75% 1,00% 59,00%
China 4.446.546 3.547 19% 38% 159% 160% 158% 1,50% 14,60%
Japão 3.102.813 24.515 48% 42% 48% 43% 53% 1,00% 0,00% 105,00%
índia 2.211.196 2.217 17% 27% 100% 66% 134% 7,00% 1,71% -1,00% 53,00%
Alemanha 2.062.239 24.920 43% 64% 124% 139% 108% 4,00% 2,30% 63,00%
França 1.331.880 22.720 32% 54% 47% 31% 62% 4,30% 65,00%
Inglaterra 1.296.289 21.786 62% 96% 42% 33% 52% 4,10% 54,00%
Itália 1.266.513 21.971 25% 46% 54% 26% 83% 3,90% 118,00%
Rússia 1.219.358 8.010 1% 1% 37% 37% 37% 25,00% 4,08% -4,80% 61,92%
México 802.776 8.312 4% 7% 39% 44% 33% 7,02% 0,87% -3,10% 23,50%
Canadá 789.517 25.893 35% 57% 41% 27% 54% 5,50% 87,00%
Coréia 716.610 15.293 105% 180% 147% 61% 233% 4,37% 1,13% 2,40% 23,10%
Espanha 692.600 17.574 67% 125% 105% 32% 179%
Hong Kong 146.113 21.741 100% 154% 47% 43% 51% 225% 3,49% 4,70%
Malásia 178.643 7.866 43% 61% 35% 25% 45% 3,30% 1,87% 9,20% 51,00%
Filipinas 283.099 3.812 14% 26% 15% 14% 16% 13,81% 7,27% 12,40% ·64,90%
República Checa 143.734 13.780 8% 8% 60% 60% 60% 5,24% 0,52% -4,80% 43,00%
Singapura 93.846 24.910 85% 115% 53% 39% 67% 1,19% 0,69% 23,60% 84,50%
Hungria 124.431 11.990 15% 30% 49% 6% 91% 10,76% 2,56% "3,30% 63,64%
Polônia 349.838 9.000 4% 7% 70% 90% 50% 13,68% 8,99% -6,20% 41,00%
África do Sul 367.271 8.722 31% 55% 34% 34% 34% 9,12% 4,52% -0,40% 20,00%
Argentina 436.299 11.927 2% 3% 19% 34% 5% 32,00% 33,47% -3,30% 46,00%
Chile 129.604 8.630 6% 10% 8% 6% 9% 2,78% -1,08% '1,40% 31,10%
Peru 114.874 4.553 2% 4% 16% 19% 13% 5,04% 4,10% -3,00% 35,60%
Venezuela 129.432 5.460 3% 1% 26% 43% 9% 14,75% 2,18% 11,10% 32,00%
Austria 197.701 24.432 9% 6% 74% 110% 38%
Suíça 193.164 27.069 119% 209% 78% 78% 78% 5,00% 68,00%
Indonésia 556.244 2.687 9% 14% 55% 76% 33% 17,96% 4,39% 7,20% 106,90%
Brasil 1.145.052 6.817 6% 12% 34% 24% 44% 19,05% 10,95% -4.20% 49,50%
Média sem Brasil 1.143.997 15.062 38% 61% 60% 52% 69%
Mediana sem Bras 496.271 12.885 22% 40% 48% 41% 52%
Média 13 maiores 2.204.845 .17.547 44% 72% 79% 58% 101%
Médiana 13 maiore 1.296.289 21..786 35% 54% 54% 43% 83%
Média Eme.r:gir19.1V723.753 8.866 22% 35% 54% 48% 60%
Médiana Eme.r:gi1'l9 349.838 8.312 9% 14% 39% 39% 37%
10 Quartil Emel]in 716.610 11.927 19% 38% 60% 61% 67%
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ANEXO II

Instituições para evitar a Assimetria de Informação

Instituições Descrição
Instituições que suportem a ampla divulgação 10 imposslvel imaginar um mercado desenvolvido sem que haja por parte das companhias
de intorrnações - Exigência legal de empresas
de auditoria. Fiscaíizaçào. Forma de
~i.v.u.!g.",ç.~.9........................................... ... ............irl~9.~~çº~s..~rl~!.l~~ir.I3.s."'':'c:l~t'.'~<ls..
Regras de contabilidade que possibilitem Estas regras devem limitar as anernanvas dos gestores para tomar artificialmenle mais
.<::'().'!.1.e~~~Éeshistó~.!l.s....e--2!1.tr:.~_~,!!p..r.~.s.~s.,...•_ lucr~~~~.s.•.suas emp-.r:.~~<l.s......_"••.•.."" "._"" " " ""_.,,.,,.._ _. .''..''_._'' ''''....•..•••.........•..'' .
Uma instituiçáo independente competente e Em muitos palsas, estas regras são escritas pelo Ministério da Fazenda que muitas vezes

não tem a exata noçáo das necessidades dos .investidores. O ideal é que sejam escritas
por um orgão especialmente dedicado a isto e com competências para tal tarefa. De
preferência este órgêo deve ser público para evitar eventuais desalinhamentos de

'!!~rl!~r.~lI,!~I~z..~fI!~.~S.Ee.9!:.~s.2'l.~911.t~~i!i~~Ç~2,,,ir:t!.~r.~s..se.~'l.<;>E9~.!:r!~!<,()!.l.q"Ill!9.l3c_•.•. __.,,"_ .•• ••__ .•.....
ExperienteS e sofisticados profissionais de Profissionais que saibam detectar praticas que muitas vezes estejam no limite da
contabilidade aptos a detectar informações
.!~.I~<lS...,().l! ..!.o..r.<l..c:l~p.a_c1!:~.e..·L.._.._" ...•_•..........._ "_.•..."~.9.alid,l'l.<:1~..:.....: ",,...•,,__ ,,._........••_._._ """ "..................•...• .._ __ •......_ ,,_.,, _ •...
Normas e leis que imponham aos contadores e Isto farê com que estes profissionais resistam a pressão dos clientes e até usem isto
aos bancos de investimento risco e munas caso
estes contadores produzam demonstrações
financeiras falsas ou fora dos padrões
estipulados e caso os bancos de investimento
vendam estas informações como verdadeiras
aos investidores. importante apoio ao cumprimento da lei.
'Regrasprõcessuais Que"j)ôssibilitem ações'de""A1ém de importantepárã"õCump'rimeniõ'dasmünas e.emplificadas acima.s;;;;;-ãs·;;;gras .-

. processuais muitos pequenos investidores não incorrerão no custo de uma açào para
tentar reverter uma perda. Seria, muitas vezes economicamente inviável. Desta forma .

.P.'l..9~D~,Çausas-,--_. __ __ ..•. _ _.._ _ _,l'I!9.':'.r11_~.r.rl~_~!r:<lS!eag~\1.~.r:...~?I.~.~.r..~~~I!'!!~ç~~~~e...!<;>rl2<l_~'!!e.ortant~.:...."••_ .._ "".
Bancos de investimento que investiguem os Um sistema competitivo no qual vários bancos fiscalizem uns aos outros em pró da
processos d d rwrit d outr ban: d manutenção da reputação de todos eles. A reputação de um banco pode ser medida de

e un e e e os ancos. e várias maneiras por exemplo: Track-record (número de operações bem sucedidas;
.form~ a terem mantidas suas. reput§<e')_e.s......... .•..Eerf~~da aç~_r1~ alt~..•.:.'!'-'.'~~tentre 0u!J:'.'5. _.•._ ".... .. " .
Escritórios de advocacia com competência Os escritórios de advocacia são o terceiro grupo de intermediários importante para mitigar
suficiente para garantir Que o emissor esta
s.t,J"f!.1prin,d~todas ase~lit~rl~as 1~9~s_._.,,_ .•._~.efei!2~a.s.simetria .de Informaç.!~ •......_.•_._. "."......•..•• ,, .._ _•.........
Uma bolsa de valores forte e com padrões para As bolsa de valores são outro grupo de intermediários importantes. Nelas se estabelecem

parâmetros que devem ser cumpridos para uma empresa emitir ações e manter suas

..~ ~~9.~.'!'_.c:J~.,,1!9~~.__ ............•_ _ _ •• _.!lçOes~!<lc:l!l~,..__••• ._" __ ••. __." __,,.,,",, •.....••_. __ ._._ .
Leis e procedimentos que imponham aos Os intermediérios citados acima (Escritórios de auditoria e contabilidade. Bancos de

investimento. escritórios de advocacia) sáo uma forma indireta de conter a assimetria de
informaçêo. A forma direta é através de multas e punições para o envoMdos. Usando o
conceito da teoria dos jogos. os "insiders" que requerem maior atençêo são aqueles que
estão no perlodo final de um jogo repetitivo. ou seja. os custos de manter a reputação são

i!1!.0..•.ma9.~9.p..~~..!.~~c1<l...:..••. _ •.••...• "._ ...__ .••_ mais ~~ . ••__ .__ •__ .•__ ..... ._._.•.•__...•..__ ""..,,_,, __
Uma agência reguladora forte

com os incentivos adequados para escrever e

como argumento. Apesar de as empresas de auditoria e contabilidade e os bancos de

investimento serem intermediários com reputação. a aplicação de penalidades é um

classe ou outras forma de se combinar

"insiders" sanções pelo uso indevido de

Esta agência tem que ser honesta, e ter estrutura (staft) e orçamento para cumprir seus
objetivos. 10 muito importante que o orçamento desta agência possibilite pagar salários que
atraiam pessoas qualificadas. E especialização é importante. pois muitas das fraudes são
bastante sofisticadas e diflceis de serem detectadas

..··---·-·-·Õernesma forma. o sisiema jüdiciériõ deve ser hõ;iêsto ãSõiistiCãdõ'õ'suficienie para-"""
administrar casos complexos. Além disso.é importante que seja rápido na tomada de
decisão e ágil na intervençêo. Da mesma forma.um orçamento compativel com esta tarefa

. .•_ __ ,, •..._ ..•..__~~f!.1~~~~~!!l •.~r.nand.!l...!.~~~~'!cial _ .•..._. •__•._._ •._.•._..•_•."_•.•..,, .
Regras que garantam a transparência A transparência é um bem coletivo que precisa ser assegurado através da

regulamentaçêo. O preço. a quantidade e qualquer informação relevante precisa ser
..•__ "... . .._"•.....__ .._."_.,, .......•.............__ ...er:ontame~e disponibilizada ao púplico .._•...•••.. ".•__.... ....•_._...•._."•......•_.....
Regras que impeçam a manipulaçêo de preços Especialmente em mercado de menor volume. os preços podem ser manipuladOS. Apesar

Um sistema judiciêrios forte

_.•.".•.._ .._._ •..• ••.•_.••.•..•._ _ _._S!~~~i!..q~..s.e...P.l.~r c~~~_êo te.":l...9~~._~~..puni.(j~pelas ~~_ri.c:J.<lc:l~~<:,Cl.'!.'p~t~nt~.~,.
Uma mldia financeira efetiva _. Os intermediêrios tendem a náo divulgar suas falhas. da mesma forma a concorrência. ao

divulgé-Ias pode exagerar. Uma mldia financeira forte é portanto uma fonte importante de
divulgaçéo de informações que suportem a anélise da qualidade dos intermediários
financeiros (reoutação). Um legislaçêo contra difamaçao é importante para evitar que haja

_____ "._",, ..._" ••• ._,,._. exageros ou noticias tendenciosa.~._""_"""._ ..• . .".,."_". __ .... ,,,,...
Um corpo de analistas que possam analisar e Estes analistas criticam não somente a empresa e suas informações como também os
.C?.ri~S~_a3J.rl!<;>~açOes..flivuI9~~a.s.._..•..._ _.... próprios intermediário~. .• ..__ ._•._ .. "....•__ ._"._•.•..•••_..__ .
Uma cultura de transparência e divulgaçêo de Uma cunura de transparência e ampla divulgação entre os intermediarios. os acionistas e

os gestoras retro alimenta a criação de instituições e regras que garantam esta cunura. 10
!!1!'?Er.rl~..9~~s..""•....•."....•"__ __ _._" _.._..,, _•.~~aber o gue vem er:!mei~. .,, .__ ..•.•_. ..,,_ ..•...._ •. •._••.....•_ ..
Um indústria forte de fundos de Investimento Os fundos de investimento demandam forte "Disclosure". Por outro lado o desenvolvimento

desta indústria depende de administradores. de uma legislaçêo apropriada. 10 provével que
os fundos de investimento sejam na realidade conseqOência da existência das demais

......... . . ."" ir.'.~lI,!!ç!~.~,•...._.."....••......__ ,,_.__".".........•.•...".... . " _ ".._.._.•,,_._,. . _.........•.
Áreas de comptiance dos bancos de Ajudam a assegurar que a busca por fees não se sobreporá é legislaçáo vigente nem
investimento prejudicará a reputação de longo prazo.
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Instituições para evitar o mau uso da Informação Privilegiada

Instituições Descrição
Instituições que suportem a ampla divulgaç<!íe 10impossível imaginar um mercado. desenvolvido. sem que haja per parte das companhias
de inforrnaçóas - Exigência legal de empresas
de auditeria. Fisceüzaçáo. Forma de
~j:'.!:!J.I),?"Ç~~c._..__ _ ..... ...._JnL~'!!l.a.,.Ções fina.~~J.r:.?.~.audi!§l..9~ ... . .__ ._.....__ .__ ..__ ....__.__ .... _
Processo de revisáo das operações cem Estes orccesso tem que ser feites pelesintermediáries. principalmente as empresas de
Insiders de torma a garantir sua acuracidade e
divulgaçêe. auditeria e centabilidade.

Experientes e soüsucecos croüssloneís de Prefissienais que saibam detectar práticas que muitas vezes estejam no. limite da

~~n..!a._b.i~~<:1~_~[l!~_I3.c:l'3.!El.~~~~~13.!;'2PE)..r:.?Çõ...e_~!!g.a.l~?..9~,- .. ._____ .. .__ . _
Nermas e leis que imponham aos contadores e Isto. fará cem que estes pronssionais resistam a pressão dos clientes e até usem isto.

aos bancos de investimento. risco. e muttas case cerne argumente. Apesar de as empresas de auditoria e centabilidade e os bancos de

estes contaoores validem operações illcitas e

case os bancos de investimento. vendam estas investimento. serem intermediáries cem repetaçêo. a apíicaçáo de penalidades é um

infe!!!l..?.Y2es cem...9~.<:1.a.~!ras _. ._ .._._...__ ...2.rn..P...9..r:.tantemecanismo. de incentive ae_cume!!..".1_enteda lei ._.__ ..__
Leis que estabeleçam garatias processuais Per exemplo. a aprovaçáo das opereeções depols da ampla divulgaçée per diretores
centra <>.mau use da infer.maç.?..2..P."ivile9iad~,--..independentes eu per aciensitas sem inte!ess"'e:...d::;i.:.;re:.;tc=-e.:..n;::a:..;e"'p:.;e:;.ra;:.ç"ê::;e:.:.-:-:-__
Regas de divulgação. das intormações que Neste pente a divulgação. é muito. impertante para evitar que partes interessadas deixem-se
permitam identificar quem são os insiders e os
acionsítas interessados eliminando. e poder de
vo~o....9~.§.~_p.arte..§.:. . ....__..__ . .. __..Passar cemo nãointeressadas . .._.
Leis tl procscimentos que imponham aos 05 intermediáries citados acima (Escritórícs de auditeria e centabilidade. Bancos de
"insrders" sanções pele use indevido. de investimento.. escritórios de aovocacia) são uma forma indireta de conter a assimetria de
.!!:I!.qr:.rn...?Ç~2..P~~~9iad~,. .__ . . . ._!~.!Q..r:!l!?..çêe.A !2.~?._direta é através de multas e pu_nições para o. envolvido.,s. Usan_._. .
Regras precessuais que pessibilitem ações de Além de impertante para e cumprimente das muttas exemplificadas acima. sem as regras

precessuais muites' pequenos investi deres não. íncorrerão no. custe de uma ação. para
tentar reverter uma perda. Seria. muitas vezes ecenemicamente inviaveL Desta torma.

__.?.Igl!..I1]_a._maneirª._~e!l.9..r:.?.g_are~tas !..~2!flDl~ç~~~..êe tema im~rtant~_. .__.__.. . _
Esta agência tem que ser honesta, e ter estrutura (staft) e orçamento para cumprir seus
obietivos. 10muito. impertante que e orçemento desta agência possibilite pagar satéríos que
atraiam pessoas qualificadas. E especializaçáo é importante. pois muitas das fraudes são.

......_~<3_~n!El._sefi~..Eª.s!?~...e_2~!IE~i_s.._~~..s..~I:).r:'.l_2~!e.~?2?..s ._.__ _
Da mesma forma. e sistema judiciário. deve ser nonesto e sofistícado e suficiente para
administrar cases cornptexos. Além olsso.é impertanteque seja rápido. na tornada de
decisão. e ágil na intervençáo. Da mesma torrna.urn orçamento cornpattvel cem esta tarefa

L'e'is:"'i'nte~as-â"c-õit;'pãnhia ou externas"'ã' 'e'ie"--'"·~~~~·s~~~~S~tê~~ã~;-~~~~~:~r~-~inT~~~~e-dir·ãtõ·res·-ij1-dep'endentes'paraas
que exijam um Managemnet independente e empresas listadas; 2) Impsiçée a estes direteres de multas e sanções em case de mau use
_~'!1P..r:.<>.'!l~~?..C!()_..__..____. __._. ._.._ _.. <!I:I..ê..!.r~L~.2.~..,r:i~1El,9iada~ .. ._._.. .. . ._
Escrítórios de aovocacia cem cornpeténcia Os escrítortos de advocacia sao e terceiro. grupo. de intermediáries impertante para mitigar
suficiente para garantir que a divulgaçée é total
_e...ê!I:l.':l_<!..e._.à~exi_g~.n~!?~~_9?..i~__. _
Uma mídia financeira efetiva

classe eu outras torma de se combinar

.P_~91:l.e.I!?..s._g_~,:!~.~s..:._.._... _
Uma agência reguladera rorte

Um sistema judiciários forte

Uma cultura de "cempliance" entre os

e efeito. de mau use_da infem?.Y!2..P!i..vi.!e.9iada. . _
Os intermediáries é 0.5 di reteres i rão tender a trapacear menos frequentemente se
souberem de riscode expesiçée que estarão. correnoo. Umà mldia financeira rorte é
portanto uma tonta impertante de divulgaçêe de tntormaçõss que suportem a análise da
qualidade dos Intermediáries fínenceíros (reputação) e das empresas. Um leglslaçêe
centra difamBÇâe é impertante para evitar gue haja exageres eu netlcias tendenciesas.
Uma cultura de "compliancs'' é ampla divulgaçêe entre os intermediáries. os aclonistas e
0.5 gesteres retro. alimenta a crtação de instituições e regras que garantam esta cuttura. É
difleil saber e gue vem primeiro..intermediáries

Leis que punam diretamente 0.5 "Insiders" Além de benettco direto. há o efeitodo exemplo. para outros cases
desonestos
Regrãsque·iiTipeçãiTi··ã·-manip;';iaçâõ·de·preçosEspecialmenlee-m ni'ãrcadõ',jemenõr vOlume.ospreçõsPodem-;;ermanipüiãCios-Aijesãr·

._.__.__ . .._._ .. . ..__ . ~ diflcil de se p~?.S._a m~ulaç:ée tem que se.r:.punida pelas auteridades cempetente~.: __.
Regras que garantam a transparência A transparência é um bem coletivo que precisa ser assegurado. através da

regulamentaçêe. O preço, a quantidade e qualquer lntormeçáo relevante precisa ser
mm. m_. ._ ••• ._._. .~r\tamente dispor:!i2~li.t~2?. ao. públi2P... m __ • ••• •••• _ ••••••• _._ ••••••••• _ ••••••

Uma bolsa de valeres torte e cem padrões para As bolsa de valeres são outro grupo. de intermediáries impertantes. Nelas se estabelecem
parêmetros que devem ser cumprídos para uma empresa emitir ações e manter suas

a list~em de a~E)~ ---ª.Ções !istadas. _... .. ._.

.»
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ANExorII

Segundo a argumentação de Gustavo Franco:

" ...Os poupadores brasileiros estão tremendamente mal-acostumados ao ter à

sua disposição títulos que pagam a taxa Selic - a taxa básica de juros para

empréstimos do governo por um dia - e com liquidez diária. Esse princípio do

"máximo retomo e máxima liquidez" foi o que impediu as fugas de capital

para o exterior no tempo da inflação alta. A economia brasileira não dolarizou,

portanto, porque pagamos caro aos detentores do capital para que aqui

permanecessem. O problema, todavia, é que os poupadores ficaram mal-

acostumados.

Em decorrência desses hábitos, próprios de antigamente, cresceu uma imensa

indústria de fundos mútuos especializados em carregar os papéis do governo e

socializar os ganhos de emprestar ao governo a juros altos e máxima liquidez.

Existem cerca de R$ 368 bilhões em fundos mútuos, dos quais apenas R$ 25

bilhões em fundos de ações. O resto carrega papéis do governo

predominantemente ..."

Segundo Pastore:

" ...a taxa real de juros depende dos regimes cambial e monetário. No regime

cambial com metas para a taxa real de câmbio, como o de mini-

desvalorizações, que nada mais é do que uma variante do câmbio fixo, a taxa

real de juros absorve todos os choques externos, e tende a ser

significativamente mais elevada do que no regime de câmbio flexível. É isto

que os dados recentes mostram. A adesão ao câmbio flutuante, e o abandono

do câmbio valorizado como a única âncora prendendo o nível de preços,

foram as decisões que provocaram a queda dos juros reais, a partir de 1999.

A liberdade cambial, no entanto, requer uma nova âncora que estabilize os

preços, que somente pode ser obtida com um Banco Central com o grau

suficientemente elevado de independência operacional. É impossível

pretender que o Banco Central se transforme no grande promotor de

exportações, e no redutor dos custos de juros da dívida pública,
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simultaneamente produzindo um câmbio real mais depreciado do que seu

valor de equilíbrio, para "queimar etapas" na retomada do crescimento, e ao

mesmo tempo substitua o poder executivo na tarefa de reduzir o déficit

público, provocando a queda do custo da dívida pública. Não somente

estaríamos utilizando os instrumentos erradamente, atribuindo ao Banco

Central uma tarefa que não é sua, mas simultaneamente do Executivo e do

Congresso, no caso do equilíbrio fiscal, e do governo como um todo, no caso

da promoção comercial, como também estaríamos impedindo que ele buscasse

o único objetivo que cabe dentro do seu mandato: a estabilidade de preços ...."

Além disso, há uma forte correlação entre a taxa de juros e o risco-país. Muitos

culpam o Banco Central pelo desequilíbrio fiscal, argumentando que com a elevação da

taxa de juros o BC conduz o país para um mau equilíbrio, no qual o serviço da dívida

decorrente de uma política de juros altos cria um déficit que por sua vez alimenta o risco-

país que obriga o BC a manter os juros altos.

Segundo Pastore: " ...A análise dos dados mostra que é impossível

encontrar qualquer evidência de que o risco-Brasil é causado por

políticas monetárias excessivamente conservadoras ...." " ...0 déficit em

contas correntes ainda é superior ao seu nível sustentável, e não é nem

possível, nem economicamente ótimo, fazer todo este ajuste utilizando

apenas a depreciação cambial. Produzir um déficit sustentável das contas

correntes requer a redução da absorção relativamente ao produto, o que

exige um aumento da poupança do governo ...."

o aumento da poupança pública teria que vir de duas reformas importantes mas

extremamente complexas de serem realizadas: A reforma fiscal; e a reforma previdenciária.

Há críticos que julgam que os riscos elevados são uma conseqüência, e não a causa,

dos juros reais domésticos elevados, e neste caso apenas restaria ao BC baixar firmemente a

taxa de juros para que o déficit público declinasse.

Embora para valores extremos de alta ou de baixa da taxa SELIC haja uma

correspondência grosseira a valores extremos de alta ou de baixa do risco-Brasil, há

períodos nos quais a taxa de juros fica constante (como o atual), e o risco varia em um
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intervalo extremamente amplo. Por exemplo, este ano de 2002 tem sido marcado por um

decréscimo pequeno da taxa Selic e por uma ampla flutuação do risco Brasil que variou

entre um mínimo próximo a 800 pontos base e um máximo próximo de 1700 pontos base,

ouseja quase o dobro.

No extremos oposto aos argumentos apresentados acima, há uma linha de teóricos
\

que defende que o Brasil esteja em um possível mau equilíbrio.

No documento preparado por Luiz Carlos Bresser-Pereira e Yoshiaki Nakano em

janeiro, 2002:

" ... De acordo com a teoria econômica, a taxa de juros dos títulos públicos

depende das condições que levam o financiador a comprar e reter estes

títulos e da capacidade de pagamento da dívida pelo governo. Do lado do

financiador ou investidor financeiro, a taxa real de juros exigida, R, depende

do risco percebido por ele de não pagamento ou de default, Di . No gráfico

abaixo a taxa de juros aparece na ordenada e a taxa de risco na abscissa.

Como vemos pela curva D, quanto maior esse risco, maior a taxa de juros

exigida pelo financiador. Para probabilidade de default zero, a taxa de juros

livre de risco cobrada pelo financiador, RLR, será igual à taxa do Tesouro
(

americano. Nesse caso, o financiador estima que a probabilidade do governo

pagar a sua dívida seja de 100%. À medida que a expectativa de risco

aumenta, a taxa de juros demandada pelo financiador aumenta.

laxa
de
Juros

n

Rut

~------~~--------~~~ Ri~o
rIn 100%,
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A curva "S" expressa a probabilidade efetiva de default do devedor,

no caso, do governo. Esta probabilidade aumenta ou diminui, deslocando-se

toda a curva para cima ou para baixo, dependendo do superávit primário

esperado em relação à dívida existente. Depende, portanto, da receita

tributária relativamente às amortizações e juros da dívida a serem pagos. Se

a receita tributária prevista ao longo do tempo for suficiente para pagar esta

despesa, ou seja, se houver superávits primários, a probabilidade de default

será pequena ou nula. Se houver déficit primário, ou seja, se houver

incapacidade de o país pagar com suas receitas sequer os juros da sua

dívida, e se se esperar que esse déficit seja mantido ao longo do tempo, a

probabilidade de pagar será zero.

Dado o superávit primário esperado e a posição (mais baixa ou mais

alta) da curva, esta mostra que, a partir de um certo ponto, o risco tenderá a

aumentar exponencialmente. O risco, na curva S, aumenta, inicialmente a

uma taxa decrescente, mas, a partir de um certo ponto, quando o nível da

taxa de juros implica em um total juros a ser pago que debilita o devedor, a

curva passa a crescer a uma taxa crescente. Dado esse ponto de inflexão, a

curva "S" tem a forma de s deitado, e seu limite teórico é 100%. Vemos,

portanto, que a partir de um certo ponto a taxa de juros transformase em um

fator determinante do risco de default ao aumentar a despesa com juros. A

curva S corta a curva D em dois pontos, com dois equilíbrios, portanto: A e
\

B. O equilíbrio A, correspondente a uma taxa de juros menor, sendo

virtuoso ou estável, enquanto o equilíbrio B é aberrante, não apenas porque

é alto, mas porque tende a ser explosivo em qualquer ponto à sua direita. A

forma de "S" da curva, que permite o duplo equilíbrio, se deve ao fato de

que a taxa de juros influencia o risco de default. Desta maneira, nos pontos à
,

esquerda de D B, um determinado nível de risco percebido pelo financiador

aponta para uma redução da taxa. de juros, e, portanto, para a redução do

próprio risco, até chegar ao equilíbrio A, que é estável. Já se a taxa de risco
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estiver à direita de f) B, apontará para uma taxa de juros mais alta, com

tendência explosiva ...."

Para Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central:

" ...Em certas circunstâncias, quando o juro real já está muito alto, pode haver um

"mau ponto de equilíbrio". Juros ainda mais elevados acabam provocando mais

desvalorização cambial e mais inflação. Numa situação como esta, se o Banco Central for

ousado e baixar os juros, pode acabar tendo um câmbio menos desvalorizado e inflação

menor. ..."

Pérsio desautoriza afirmar, que o país esteja efetivamente em um "mau equilíbrio",

mas esta lógica diz que se o BC subir demais os juros, o câmbio acabará se desvalorizando,

pelo impacto do risco de default sobre as aplicações financeiras. Neste caso, o BC estará

num círculo vicioso infernal: terá mais juros, mais desvalorização, mais inflação e menos

crescimento.
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Taxa de Transações Dívida / PIB Superávit

Juros Real correntes - Primário

(A) 2002 (B) (2000) Real (A + B)
EUA 1,00% -4,10% 42% -3,68%
China 1,10% 15% 1,10%
Japão 0,00% 2,90% 72% 2,90%
índia 1,71% -0,50% 53% 0,41%
Alemanha 4,00% -2,70% 53% -0,60%
França 4,30% 2,50% 48% 4,58%
Inglaterra 4,10% -2,10% 29% -0,92%
Itália 3,90% -1,20% 102% 2,77%
Rússia 4,08% -4,80% 62% -2,27%
México 0,87% -3,10% 24% -2,90%
Canadá 5,50% 1,80% 59% 5,03%
Coréia 1,13% 1,50% 23% 1,76%
Malásia 1,87% 5,80% 51% 6,75%
Filipinas 7,27% 3,60% 65% 8,32%
República Checa 0,52% -4,80% 43% -4,58%
Singapura 0,69% 21,40% 85% 21,98%
Hungria 2,56% -2,90% 64% -1,27%
Polônia 8,99% -4,20% 41% -0,51%
África do Sul 4,52% -0,40% 20% 0,50%
Argentina 33,47% -3,30% 46% 12,10%
Chile -1,08% -1,80% 31% -2,14%
Peru 4,10% -3,00% 36% -1,54%
Venezuela 2,18% 11,10% 32% 11,80%
Suíça 5,00% 3,00% 68% 6,40%
Indonésia 4,39% 1,80% 107% 6,49%
Brasil 10,95% ~4,00% 50% 1,42%

Realmente, ao analisarmos a tabela acima, percebe-se que a relação dívida /PIB

brasileira, apesar de elevada, não é extremamente diferente da de outros países. O Brasil

tem uma relação dívida / PIB de aproximadamente 50% em 2000. O Brasil se destaca

negativamente pelo déficit em transações correntes da ordem de 4% do PIB e pela elevada •

taxa de juros real, próxima de 11%. Ao analisarmos países com déficits.similares, tais como

Rússia, México, República Checa e Polônia, nenhum deles apresenta taxa de juros

próximas às brasileiras, com exceção da Polônia, que tem uma taxa de juros real de 9%.

Para uma análise precisa destes números é necessário separar. as contas do estado

(déficit público, dívida pública) das contas da nação (déficit em conta corrente, dívida

externa), e a teoria ensina que, quando o déficit em conta corrente decorre de excesso de

demanda, a política fiscal restritiva é de fato indicada, mas quando não há excesso de
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demanda, como é o caso hoje do Brasil, a política cambial, acompanhada por uma política

comercial competente, é a solução.

O déficit em transações correntes (contas da nação) foi de aproximadamente US$ 23

bi em 2001 (4% do PIB), sendo que aproximadamente 70% deste valor são os juros

resultantes do endividamento externo brasileiro (público e privado). O endividamento

externo brasileiro é hoje de aproximadamente 30% do PIB, sendo que deste valor 1/3 é

público (10% do PIB) e 2/3 é privado.

O endividamento externo brasileiro não é excessivo, tendo em vista outros países

emergentes (ver tabela abaixo). Indonésia, Tailandia, Polônia, Rússia, Turquia e Chile tem

índices similares ou piores que o brasileiro. O que mais preocupa, porém, é o grau de

cobertura deste endividamento, acompanhado através do indicador (pagamento de juros /

exportações ).

( Foiltc:: ERt«9M9m:Nlcis ·c~Dlt<HftkIltdk.xors (jqn/2002). JPMofgtln

Neste caso, o Brasil só perde para a Argentina que está passando por uma crise sem

precedentes. Considerando que as exportações brasileiras em 2001 foram da ordem de US$

58 bi, e que o endividamento externo líquido (subtraindo-se as reservas) é

aproximadamente US$ 174 bi, o Brasil apresenta um indicador de endividamento externo

País Div. Total Reservas x PIB Pg. jurol

...................................................... .............L............~.~•...~!................~.~•...~i. .............................. _ . .".•.p.:..('.'.1... ..........
~

Africa

Africa do Sul 37,2 6,1 27Y. 7,7"/.

Asia

China 171.6 212,2 ·4"/. 8,6"/.

COl@ía .122,1 102,8 5"/. 3,7"/.

Indonésia 134,1 27,2 74"/. 9,4"/.

Taiwan 48,9 122,2 ·26Y. O,6"/.

Tailândia 69,4 32,3 32Y. 5,1"/.

Europa

Polônia 69,7 26,6 24"/. 8,1"/.

Rússia 132,8 32,5 32Y. 8,4"/.

Turquia 115,1 32,1 56"/. 12,5Y.

América
Argentina 148,3 14,9 50"/. 33,O"/.

Brasil 210,0 35,9 33"/. 24,3"/.

Chile 39,1 14,4 37y. 7,9"/.

Mé.ico 159,6 44,7 19y. 6,8"/.

Venezuela 32,1 12,3 15y. 8,2"/.

Países selecionados - Dívida externa total - 2001
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total / PIB de 3. Nos anos 70 Mário Henrique Simonsen alertava com insistência que o

máximo que um país poderia suportar sem risco grave era urna relação dívida

externa/exportação de 2.

No que diz respeito ao setor público, tem-se que aproximadamente 5,5% do PIB

brasileiro é derivado do serviço real desta dívida muito cara (50% do PIB x 11% de juros

real). Considerando ainda que a inflação trás um componente ainda mais perverso pelo fato

de as taxas nominais de juros (que no Brasil se situam em patamares próximos a 19%)

embutirem uma parcela de amortização da dívida, que é justamente a parcela de inflação

contida na taxa de juros, o pagamento dos juros nominais implica um comprometimento de

quase 8% do PIB brasileiro. Apesar de o setor publico conseguir superávits primários da

ordem de 3,5% do PIB, há déficit em decorrência essencialmente do custo da dívida

pública.

Há uma possibilidade, que não será explorada neste trabalho, de o Brasil estar em

um mau equilíbrio, o que significaria espaço para reduções de taxas de juros mais

agressivas, dando continuidade a tendência verificada em começo de 2001 quando as taxas

de juros nominais se encontravam em patamares de 15% (o que significava taxas de juros

reais de aprox. 8%, caso esta tendência permanecesse ), Ao analisarmos a história recente

do país (pós-plano Real) a taxa de juros real tinha uma trajetória de queda conforme

gráfico abaixo. No período 1995-98 o juros real ficou em tomo de 20%, pois pela política

de cambio fixo (bandas cambiais) todo choque externo (e não fonna poucos - Ásia em

1997 e Rússia em 1998) era absorvido pela taxa de juros. Com a mudança na política

cambial em 1999, e o importante ajuste fiscal, através do qual começaram a ser gerados os

superávits primários mencionados acima, foi possível reduzir a texa de juros para algo

próximo de 10% (patamar atual). Em início de 2001, após um ano muito bom em 2000,

com crescimento de mais de 4% do PIB, e com crescimento acima de 5% no primeiro

trimestre de 2001, havia espaço para mais reduções de juros, confirmando a tese do mau

equilíbrio. Entretanto, o Brasil foi atropelado por 3 fortes crises, naquele ano. Uma interna,

que foi a crise de energia, com responsabilidade importante do governo, mas também com

um forte componente hidrológico. E duas crises externas sem precedentes: A da Argentina,

importante parceiro comercial brasileiro e país de relevância internacional, com inevitável
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contágio a todos os países latino americanos e; A desaceleração da economia americana

culminado com os atentados de 11 de setembro.

Taxas RenÍ;s de JU[OS (SEUC "'deHac;iollada" pelo IPCA)
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Caso a trajetória de queda se confirmasse, cada dois pontos percentuais de redução

na taxa de juros real significa uma redução de 1 ponto percentual no déficit em transações

correntes brasileiro. Portanto, se o Brasil passasse a ter taxas de juros reais de 7% ou 8%

(ainda extremamente elevadas), o déficit seria automaticamente reduzido para 2% ou 2,5 %

do PIB, valor considerável sustentável a longo-prazo. Este valor é sustentável pois com

taxas de juros reais de 8% do PIB e o país crescendo à taxas de 4% ao ano (similar a de

2000 e bastante aquém do potencial) a relação dívida x PIB começa a cair (é simples

aritimética).

No quadro das contas nacionais, poupança externa é déficit em conta corrente, a.

meu ver, a direção do Brasil está correta, mas um país em desenvolvimento não pode ou

pelo menos não deve recorrer permanentemente à poupança externa, sem que ao menos o

investimento gerado na contra-partida desta poupança seja direcionado ao aumento das

exportações. A poupança externa é desejada, mas se os investimentos dela resultantes não

gerarem exportações, a dependência desta forma de poupança se toma insustentável. O

investimento direto é desejável, mas deve ser usado para substituir endividamento

financeiro externo por "endividamento patrimonial", ou seja, ativos estrangeiros líquidos
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(deduzidos nossos pequenos investimentos no exterior) aplicados em capital produtivo no

país e preferencialmente de forma a tomar o país competitivo internacionalmente e portanto

apto a exportar. Enquanto o país contar com a poupança externa e entender como algo

natural os elevados déficits em conta corrente, não concentrando os esforços na

exportação, não se terá os juros reduzidos e não se retomará ao desenvolvimento.

O grande problema de curto-prazo para o Brasil migrar do mau equilíbrio para o

bom equilíbrio é que o Brasil necessita aproximadamente US$ 20 bi para fechar suas contas

anualmente. E em momentos de turbulência, baixar os juros pode significar não obter os

recursos necessários e agravar ainda mais a situação.

'7
;
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, .lfluxoS dl' caJl~ ..

JÍl~$l"!go •.e..t."'<:dli.ü", (líq~ido"dOjuros .'
cilpíiàíílildos.,clàssõf",.ilbúomo·· -.

•~~~:st7:;::1~~fí~i.;~tb.ido'
in. "lil'id:id,,~oj>cf~i'~n3il;;i:íi\'idendo"

,pagC's são ccssific3doS(',onKr~;ti\'idndcs
de rilr31 •.danh.,,1IO~ . ,

-Os.üuxcs de ·~_ikaIiquklosdas três categorias
,&~Q tOl'tli7.a-d?~.p-:ira·:·dcllü)liStr.,r '3 olllt,aça6 '~
('01 caixae ~quh'a'Iê'~it"5:acca ixa, qu:\h:õri~j1 iada
com os sãloos·i~ii..i~~s·;c.fifiài~·do·disporiiV'C'~."··

Os fluxos de (.-.:,j~l:d~ecrtoscontnuosque sà~"
h(~g(~sde·l_m~s~·<Õ~.;i.<I_t~lti.ndiv~_j~:.&'~'"em_;~t
ril~·~.sfrlC~dOs ,n~'~~~~ín:~,~g~Ji_a:.:d.~··:,nii~o~~ê

. ",L,".rehiéíÔlí:idó'.i:is)íc~S·I)rOlegidos .. ,.

>~: ,-.~.d~;f~n:~~;:.(lPC_i~f:(on~,is
:{iil" ~1'~:arire~~.~113rr~SSt!S.

'f~1~itr~jl~Y

Luiz Francisco Guerra

•• 3.Demonstraçõ~,sdllS; ":
~ nuxosd(!caJ~,' .:

::'i::;~~~~~~~I~~;~?~~~~f'.
";:.'

:; ;:" .

.':ifq uifW~d~~#~~.iri~'id:ii<Í~S'
rt:i1indos dQfii:ã:·\F.ir,iãÇ~

-., '.
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I , •_: _., 3.OCmonstrnçãesdos .'
!,,,,,U' d' I' .." ', pxos c cana .~

~~~:::;~;::
de valores <<ipjl~li7~ílI(;s.,:c;ih"p'o5t(i(&:r"hdb·
.~~Ôli dLÍrjrilç:'~ ~{i'í~~~~j~~.·:~r<4i~~~s'aJÓs~

" ~
Ta'iio··,;ob.o·riletÓd"aitcil. 'c.'Ím')",;ób,."illêtodo
íiidifêlo. aS:i'iitfu~~~:~~::úid-fi~':atd~i!t3,d\!. .
"ti\,j«,ítl~s ;d~"j,h·esiiii;Ci;t~e:riMncl"lú""itÓ
devem 'ser ;déJ1",pSti:~~"~I~\'~(~rtinjto,

1-



>~ .-

•

' 4. AJustfillf porfodos antertorer,
mOdlflcaçli •• dll.l prãttea ••

métodos eIUllm811.·os contAb.ls .

Itens ..cxtr40rdiDório~
'Os:iti:'n~ Cxlr:1Of(fhúi'riQ's',~('i dernonstrndos
~Íi".i~í';<nt., \~s{ ,~",rujia·d~(Íj.Opc'~..,
ron. Üí~ii:lli,.,~;o.~vâlõi·~il?:jte.m ·extnK1rd inàriQ...~~:~~:~;~;*~~~;~j::11~~S,~f~···O.iru~?~6
Os-itens e..xtraordii"tirIos<~50t.denni~os COl1lQ ·ilens:
:~ ri~.llJrC7..a :monrol.~e;:4?~(lC~.&~~do..inrr~Ycal~ ..
~~ tennos st~~'~u.ít.'deiinid~s .
• .Naturez ...1 ono·iiriâF'·. . .

() ,~\'"e\OIo'~U-~triíl;~Çri_O:'.su~ int.en~e_possui-um
alio giuu do ~!!órill;(lj<1<lfle~éik9\Íl tir<Í~Iric
c..Hír:lmenle n30-rl~nl:I~I:\~~1o..0l:l'Soinenle·h.·Ín

·lImo'i.IOçà"ac;~,'Il1·,i 1.~9;n'as 3ti';;idld~sljpk"s
c:ordill3ri:.Js da, enilcl'1dé}le~#ando cmcouíü
o-aníbientc CII1:<llI,:·~:enfi(bdc,{íperJ .

• :'Dc_iaTCnciil~ilf(~U~~tç "
Oc;"nto ou lm'nsáçiiO..sí'lbjacenle:';.dutipoqllc
111"'0 ro' pode ~r,:;n~~\(~lh~('_~tc qu('·';~~TtrI

.:::;!~i~~~~~'~~:~:~ir:d:~;r:.n~~ráÇàO
"~'. to.' "

"

...,,3§ii~~~;%~t
';,: <\:

'Íiié~:!J;~~ffjSllbciit~~b.'

t~t~~j~~h~~~;~~G;

Luiz Francisco Guerra

•

' 4. AJu•.••• de per/odol anterloro ••
modlflcaflles das pr4Uoas, .

, méroues e ~."m.t1v8' co.ntdbfU, .
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::1 ~ • ",' .• :

•

' 4. AJurtu d. por/odo. sutortor •• ,'
;" modHl.açOos das pMlIJC." -s,

o ,m~tod05 ••• UmattvuJ co~léb.\s :;

, '_ 4. AJoste, do por Iodo. antertor •• ,
• mpdtnca~O •• dlll prUtcos, •

m~todos o ~sllm.~r •• cont,4bcts r-

Quandoforem apr<""il~~s d~l~onStmt",s.
.fi~;t~iftt.ç .C,Ohlp:lrà~\~5.'~S'lIj~~~e~: . .
.rorrêsl"'ndcIÍI~S.'ào f~lo,'rio:!ocro'liqu!d0'
f.,Cli:'Ç.co·m~e_n·li.'.5; snt.~0s:~·íútr6s..rctid"~/
c ,L"Ill,tros 5al_oos'ar'l'tàd?s.,p:ar:t~Wdos: olt'-p~i~s
demonsundos, de rnôdoa rclkli;"a aplicaçâo '
retroativa dos ajiistl~"Ú períodos ':lnt~rlQre$.:

.••••;0:.

;.',
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, , ,_ 4., AJa.t •• d. portodo. antertor •• ,
,," modlncaçr..~ d •• pr4l1caJ. '.
',m~lodo. _leollmBlJrns contábeis t;

(SFAS :16. ,,\3S:';\oC;:iJi3;i"h. APIÜÓ.
APB:jO.:SAB67)

o efci lo da OO(lÇào donovo pril}<'-ipio sobre 0.-1ucro
antes dos itens ~~lrnoidjn3riO$ e ~b,.r o r~.sti·lia·do
líq uidodo periodocm que ""·OITOU n mudança

também deve ser di{·ulgrido. Nos seguintes casos,
as, dcmonstmcôes financelras-dos '~JIlOS anteriores
devem.ser rcformubdas:
• mudança dó UEp'S;l'arn qualquer outro método

de. ,,,'oli",;o:<I;: estoques:
• ,allemçào)lQméIOOQ,dc.éoiíl:íbiliz:lc1to de'

.x",irill~i.n 'loi1J;ori~7.~;dir.iiP<'·c()nstrllÇa,,: c
.,.lIllia·liludaliçil(aii'o;:lip;i.r~:O.:l11éiiídô.de

'~&~~::~~~~;~~}J~;:t:~fliÓ"'Ü,"dO.
~~tlih~~~~f~i~,."à9;~;:ri·~~];:,~~~:~Ç6~; ..

P'~rl-~'ç,laí~~-~~t6~'f:'ó:~':,';-,;;---;::~~-5i.:;'-\.' ,

,~,;:ti~;~r:'~~~:~~i~~~~í~~~!~~~:~~:':'"
e'&,\'bertonlilbiliZli ' .Vi';;~lIM alternç,lÓ:'..

::~\~t~t~~~:~:%;'i;{~!d1~1~~s~:;~i~;~n.
(,('"tf,biredc\'c:'~eÍ' rcij).íbitimth·
prospc<;ti vamente.

l\1cliJiiii:oç«'··en1.~tilhií!i;;:'\s"""n(iibei.
As;:alt~~,çõé-s.em cs.t'í1iil'itÍ\~'C:on(:lb.eis devem:
se r contabilizadas rio"pJ·r~tXIo~4"haheraçâo, como
'" somente uquelé petiOdô fosse afetado pela
ah~\~ü.,(,)u lIo.p:ii()d~;ootniuil~.uç.t c períodos
futuros, se esscspl'rioiloSforem:arctaoos,

aI. 4. AJurt.~ d. p.rtador .ritorlor." .
. modUlcaçO •• da. prát!<BJ, ,' .. ~
. mêtodns o olllmal1, •• c~ntábols;'"
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Luiz Francisco Guerra

_I " S. Despesas com pesquisa
, " .ed~S('D\'oMmmto.·, .•

' 5.l>l'spesl!scompesqulsR·
.. e dC!5e~\'Ohimento.: •

Somente- os custos '~t·;~<Jh.'fi:lj,..equipamentos,
1~~1àláç&s e iryl.à"gi\;cis·~ilqt'lirid.os de terceiros
C. ~,~~~ em 3ti\·.idodêS':~ê~~Ui~1 c-
desenvolvimento q~::tiyci.e.iIl·,uSos futuros
iíl.tNnati~·os; podem ·,seT.'C·apil,:aIi7.:idoiC e
ari~rtitidós. .

'~(\Jll:l,~~,ài:rü~ &-iíÍl~;P~ol\onàsdé.;ompUhídbr .
·&~<il\;~l\;idos·;iíltei·hái·n~rll~:,.tÓdds-:os(ct~~s";dc·.

jê~::~"·;~~1~~·..

OSPrincipi?' Contábeis Noi1c- ..••rnerjcanos
definem os tcnnospesquisa-c desenvolvimento
de modo similar ao 'IAS.

. .
. ::':..... .

'.A~~:d.csp;s:;a~·_~~~i:.p~sq-úisase -dcsenvolvimcnto
.-q~I.~,J(~o'(·,~'~~~!~fr;~?_'scr"*1~~:m.d1,.f1 PQr.mais
'dt;iini' cxcrdcid pixkri1 ,"'.cipil:íli7,oibsCOOlO
.Ú~,:riü~·od'i1~~:idt);··.. ... ..

c "":_ '" •• "-i
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•
' ,S, DesP~S05com 'pesquisa '

~ 'e d,~en\"Ohimento . . ...'

'Se.houver irifomtlÇõcs~a..i!J!,on.ívcis aniesda-
:p.~lbJi.ra_ç~od3~ ~e·til~~.,!~~~~~~·.fiil~.;~ej~..'.
indicàndo u proti1Iiilid:laé:dc que, rn,d3I:idó
bâl:iI~o."m ali,'o Je~h~ ,~(!OI'O:;; jíodieoch' .ou
ÜIl1.'~'l.~~;\'O l('nl~_ $jd6:'ilíçQITidb'c-~ seovalorr,
~~;'~rda'po~saser r.Izóavcinie:I't.~·('st.lm3dó: .
~~~:pi.""9a.l"Stiin3da·~\-e~j·:.~·l~rprovisionada.

::O~:':~.~g~i~~~sl~t:1~\O~:;5~,~sad~~.par':Lck-~r~\'çr
,'iírpMsjtjn ia;dc'k'l"é;l1ni '~\'clll'" futu ro"""iiúL "

~jii::~lilí,
;(.~r'Snbiã: :u':p'(jsSi61liilia~~t1o~cv,~rH();futtiR.l
·:··,:~Ó'~éb:rib::::··~·:·:~~:-:~:·:;"-.,.::--.::.. " '?,.' ""~;

(

•
' S.~sascompes'quisa;'

, edéS('nmM~rnto" .

O', ".
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··}'s.:~!:'.!:;;;,~:r~':!·::·
i'lil(,;xm···

~ºN)' .....

A .divulgação.dever.:\ itidic-llr anaturcza
da(.;ontil:lt:;~oc.ia~ dar ~013:i.'Slimathrd_d3 perda
estimudn 00 da.faixa deperdú estimnda ou d .•"Clnmr
que 1."\1 cstimariva-nâo.podc serfcitn c declarar que
ê razoavelmente possh;cl,quc essa estimativa-se
altere (se \.."SSi.:' toro m,,j);: .

Os ativos contiugc ..·nl.'~s··gcr.1hnCllIC ,11:\0.$30

re fletidos ·nos ,('~oóU1~di<Jue..~,5ç:p.roce4iJ'n('n~o .
$Ígriificaritt .1i~~..(nl11cttr;;i-t"cCit3s··,-~1ÍU:s;dé;;~\r.):~ "~i~~;l~~~i:'i~

.''..~"", ::~.::';'~:.··/f~.
.\;.';'~';>-,~

. -': ~\::'~}.~~ ,',

"

.,
"
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•
' 8. Con~ato.s de ~nstfução

c f ' .. t .

.A ·cont:ilíil izn9iio.l"'lo'niet<jôo dij'P,Oi'éc,ítigem
.!~_~<i~l~mrt~'~:~:~t~js.'l~ihld~.,:p.~Y~f:O·'.
.,rec·~:~ll~.iiiicnloi.a~ftcéiíri.'co.ri~~Po~cJitc
·~$.t:~jl.rru~i~~<d~1~li~:f~·ri~ruÇ"~:~::ti_:lóÍ1·g9._Jl!"3~O..
'Q~cinaó'a.~·~cstii"nâi,i~'~s_~<k.~-"trmpo..p'li-~(.~{,í~ltiSto
e d:i extensâo'do aytinço.'rorclI" :rJ7,'ooveUncntc
confiáveis, ' .

,.,
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, ~, ' " I ' ,_
';- • 'g.lmpbstoderenda 'S :,
, ,'I .~'

Similar ao IAS, O mÓI~do'dó6á<'~i\'~'oo,,,-'scr,
usado pam c"nl"biliZa~,?'ili1p'O.íd~'rçlí'da'."

Umpnssivo ou. arivo.,fi~ai'''c'brr~:rit~~~,Ufn.1,.·
.despl~$3,'otJ"hcnérlCió ·â~('~íl.<:",~c.~i~s,~'fo .
reconhecidos J~I(l:Únpo<~o_~p~i:.:~.ú·d,rore~r
ci:.tjilbao~·cúlti' hásê:;ri3~·:~tla~.c~.'~ra··.o'.:.uw
l,"\")ITt'nte ,~. o ntcriores. .

ÜilLfüi\'o, ou ,p..,s~ivo,c~tiscufdifcriitô':é,.rcé.Oi,~cdi1~
pelos-e féilos riScais- Iiituros tiüiti;tii~iéis',à~
difcfTcnÇ.Js·t~ll1f>C'niii:Js ~:l*l;.~,~npOn~á~ .
de preju i7.05 fiscaisacumubdos conlralucrós
triblli'á,"ois futuros,' .

A med~~..ão dos passivos e''lIth''os:'trlp:utâriOs
d,ifcridos (, baseedanasprcvisôcs do:lcl1i.l",,<;o
Iribut.iria',p"'ll1ulgl)d:';' -os '.1'6 t~s,:dos""l",mçôcs

~~\~;;::;i:~~'~r~~V~íiq.~~"Sn;OsiO.

.~..
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,\ ,~~<... " " ~, ,'.' -~ .

•
' " .'9.lmPostodprmda .,'.;

I ,}.:~'" > f?' ~:,~ , .r 'i ••.í

Os passivos e zuivos de imposte ..•de renda
diferido, CXNl6 a,provisâo p..1r.ldl,;~~~1Iot;7.a~i9.
'5e'ÜO él:issiI1l·:tdbS 'no baLi.n~-O 'p:1trin~ i:il;cOI~l()
cirrubntC's ou a lOngo prazo, de acordo com
a (.~kl~c;irn.~~·~d~:ati\'o oupassivo.correlato.
AproviSào,po"','Üt'S"J Iorij,açiio se••.áalocada DOS

at.hf'o$ ciretil~ntc·.:c a 'longo prazo em p'rOpoJÇ50
~:'~I~\l~Ç5"O::;4.o·:,iái~hjo'5aii~~,osde' impostos
di'féi;dO", ' , '

O~~~,~\~~lC"H:b:~~~~~.opa~a '~'_re\f'~rsft'otdo::ii11po"~~Ç'
di r~,;ooliaó:t,ronsioemdollac,1a"ilicili'ào dos

~i~:~,/'I,~.f.·~~~~~~5;.
,..:,.,.t0

As divulg:iÇÕt~:I~Ó~~Ol~JltOS se aplicam.sorncnte
às:~mpn..~~'35:{~~~il·:j:~gistrotti~,SEC.

. ". ", . ",

,Dé\ ••ii> ""'c'al\.uli;ndns tL<,in.r6nn"""'~,,,,,lYc,
q~l~lud;~s~ntiíib::~'~ci~~J, q'lIe~'Ae::h~'o
gC1:~i.-:-,,~~~~~_,~~_llJl/t ~~í~lais 'd~s~~~~~,-:~s~
r{'sú.It~65~#·.titl,;id~l\ksoP,!ac.iOt1:ais o,u',~~iv~s
.totâí~ -dl'.tod9s,oS segmentos;

" -;.
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, I_
'10. Relatérlos por segmentos ", ,I "

t,'n",es"iriodhul~dnfonnaçõ"s gçrJis.
taiscomo os r"lor e.'::'il""losp!lr.dd"ntifiClr:
'o"'s"gm"ntO$sujCil~à dhi.ll~o: bem OOIl1Ô,

os-\ipos;dc produtos e'sel'viç~1q~~' gerem s.u:3~
rtcótm,,-'i\!diifoon.n(;õcl\ ú,úllcr:iCn.5 d"C\'CII1'SÚ'
upresentadasno 'bii:;~,"l'llque."fôl\;m r~por~dâ~
inl~rí'~1nH:111cti? P~I)~,p'JI e~e~·.lj\,o cperacional,
mesmo que isso Ii;i;"csteja de acordo com
abase adotada poro 'di\'u 1);0.;50 públim MS

ck,.:'mOll.-:tmçõC.$ fiit~~-""~irus. ,Eni 'outms palavras.
o abordagem g(,~rcnci..~_1.1u1il~m.9iJ:;st~nd" às cifras.
TMl\'Ül. os valores.tot •.ois 3 scremapresentadós
precisam ser conciliados comos valeres
equivalentes nas dcmonstmçôcs.flnanccims.

-Ar, infonnaçóes nuuiêricas.exigidas para cada
s.egnlQlllo sâo:

• ··I~JD.;IU pre] úizo:
,•.. ativos totais:
,. .os seguinte •• dados, se-foremincluklos nasdu as

. 'informações aci ni3 Cnl_~ .iorem-revistos pelo .
'.xcculiv~ "P.<""Jdo'ri~1 priÔlêipal: ' ,

t:cccita.·ci i~lji~sÜ!iKioc.oire.:61 Í\!·n!es ~xt('~-~~,_-.
. .e vendas (nt.re:;~LilllCÓlôs.:

fi.>1..'cita~r·de~ií~S;sdcjúrcs::
.itens n3Ó..t6~~~~_ .

~ .impostos:
·11~1S extraordinários:
,dCspe.<.'i"dc,cilp}l~I".:a~$iii3Çio; hetnf
·O·fIlO oütros ~Hct~·s~qtlb~ri5br:~'f1.1bil:caixa;,'c
oresulttioo <b<ij;~h';;l&i~;;tÍ>3fÍiin""iai"

.. ~C'(lS.:,tf,;os·,n:q·~·i4$sdc::r6S~:~d.;~.
. ~;; .. "",
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I I ' '_
' 'l1.Áth'oflxo', ,

I . .:' 1

o ativo fixo deveser registrado ao custo
histérico, Os custos 'de financiamento

. (trr~t~lIlenti!atrihi.li\'c~s,:\:c,mstrlJÇ5o·
dcimobil izado devemser '~l1pitlliY",do"-

Ni(ü é permitida I"-Jvdliaçâo acima 00 custo
histórico. cxceto cmconexão com combinacôes
de.empresas ~ont.biliZlJd;•• pelo método
da compm, .

....... ::.
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_ u. Ativo fixo

(U.S 16,JAS 20,ÚS Ú'IAS 36,
IAS 40, SIC2)

,A diferença entre """IOf contábil do at~·o
reavaliadoe suasbases fiscais COl1S'titU"'';'
em uma difcrc,,ç~icmÍ>or.i1Í:l c fornece a base
para contabilizacão de imposto de retido diferido
:Q\i~r(urup..'l.c;$i~? . .

A panír deI" dcíaoclro de 200Q.ns seguinte5
''':''gm~ scoplic.ím á propricdadc.<para '
'iml";~1.ilpC.iH~;~Ãs-,j~ric~des par~)inidSt,i!'1ento
sâo definidas'conio os terrenos e prédios ,"
mOlltidÓs';i"'rJ' ;hi,SI,d c ou tlSO próprio, ou potn
;\"coo.:.nO_~I~(I·n?'"ltí3J'd~Íi~ile,tt~io5.'E:(c<lu.cnJ-.~
.os imóveis niantidos sob' n'rrendàml?nl0s < '-.

o~rticionó'i~ ..~~odeill ;~:~~'~v~·litKlos ê.Ol~O.p.;I~s<,_~ .
regr.i~ de ,\'.lorizaçoononíi:'I oplká{d por,(:iiil'o;;,

'CiXOOll,"P?~;O sC~(y3.lorjif.si.~'~,~_~~~~rc~jfdó:~;.t_\:
,.t\..,,~s('nlatidó·b·~'U~tQ1or,~tmen:ado.-e·m"Y~·"i~;;~1
:.' ,- .,.>:,~~,,~;'~~W:>";"+_':~"'?.$\.'.,.;-_, ')-~";.,' - .~;' '>!%«-,~,!
~s l~ucronç.as~(;';7tor~~~<}c~n,~~I~'~3~.~,__, ',~,jJ:;;t
resultado. ' ' '. ';""; i:: C,""

_ 11.Ativollxo

(SFAS 34, SFAS 66.167. ARa 43)

As propriedades paro investimento são
apresentadas 3C1 custo h istôriro depreciado,
Todo. 0< prédios, inclusive os detidos paro
investimento, devem ser depreciados, Entretanto.
os propriedades mantidas para revenda não
costumam ser depreciadas .

o SFAS 6; especifico o tratamento contábil
de custos de pré~:tqllisí, ••âo, 13X3S c seguros, custo
de projetos, operações eventuais, eu ulocaçâo
de custo. capitalizedos Q componentes
de projetos imobil~;rios,já que estes itens
estâo relacionados a projeto, imobiliários,

Por ocasião da venda ou baixa de propriedades
existem restrjçêcs que 1";0 permitem o
rcconhechnento do lucro (lotaI ou parcial)
quando o vendedor possa incorrer em cUSK'IS
futuros ou quando o vendedor Iirmou uma
~:io de recompra por um preço já definido.

_ ' 1l,Atll'ofuo

(NI'C 24IBRACON,
J)elib<rnçii. CVM 18.~195,

I'roiiundlim<nto vil do'181{ACON)

Não há regrus contábeis ':5p:~'Íll\.'!1S p..'lr.l
imobilizadode investimento. O usual r
contabilízá-los PC~)custo histórico deduzido
de depreciação. No caso de bens destinados
ã venda deverú S~ feita provisão IKIITI aju~tc
00 'valor de realizaçâo, se C'~tc for J)1(."11or.
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I .,"_
12. Arrendamentos mercantis

I •

Os Prinl~ípios Courábeis Ncrte-Amcricuuos;
têmum conceito sirnilareo IAS 1i.-enll\"1anto
:15 ('xi~nC'i.:lo;:;:1-..-,detalhadus c mais amplas.
ehâ dífercncas.

o critério usado.para.distinguir entre
arrendamento de capital .t': arrendamento
operacional nâo 6 o-mt'~mo para \I arrendatário
e anendador .

..Arr~l1llatái'io
Do ponto M";stnAó:"~r",idnthlÍo. um
afT~nt1~ill('lil.oc~ue~:~úsfàÇiI:':~m,.do~·quai.ro·'.'
.critériOS'3 :~gulr)"d'~_~~~{.~(:trn~ado\:~n~-·

i~~~ilf."~.
·.,Ü\'"lo·r:p~t'njé)WS:p;ít>\lini!ntos.nlloiiinos~··
. sOb.o·a~en'd3h~·~·ritõ~é:p·~10,':m{'i)(.\c;~~'!if5iê_rit~

a.OOYr. do \;álórj~,srola\pi'ôJiiedado/o!1étloS
qualquer iucentivo fiscaldo arrendador.

I •

_ l~.Arrendamentosineican!is ,',

.~.:
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•
' --I·;·,

U;,AlTendamentosmel'cantis -
, 'I I

o arrendatário rc~iSlra um 3ITcnd:lInC1'!IQ

de capira ICOlHO um ativo (' UJn •.' obrigaç5o por

um valor que seja.o menor entre" valorpresente
dos pagamentosmínimos do arrendamento ou
o valorjusto <h propriedade arrendada.

SI! nenhum dv~ critérios acima for satisfeito.
o arrendamento.deverá ser classi f1Cado,(',ol1lO
arrendamento oj>cin<:,ional'pcloarr"ndaanrio,
Nâo se ~it..og.iSfr3 Í1~m ';111\!0'I~m passivo,
Os I"'g,"n<lIlos~#úreni:l1menkl,iilClilindo:J>Or
l~xempl0. ~riodo~;~I.~~to~.d~,:.ill:lgtlel.'o~!·iI~:{~.~i\"l'~

g~§~ii~t~r~
'~:'~~~~~!;'~;d~i~;~_~~!~::'ti:J5:~'
daolnigàÇ-.1o~·tt~ií~a_,n!'~ir.lIJ1lfl.iâX.3. dej~ros
constantcs"breii,~h;pii~diííi~amiooooii: ','

An'Clldadol'
Di.' ponto qc.\"ist~·:{_I~,:.a~cn~d.~ri ul11'n!fC'II$.~ll·-Clilo

ê .cousiderudo :d'-:·~~~.i.wl -sc 'sjJ.ti.sf11.cr· U~ltJ:OO',ntcih~
das condiçôes cspécíflCacbs:p~roo'orren<ht~ti6:
•. U rcc.upc.~çào·.d~~ pagamentos 'nlíl1~!lltls·S# '0:

urreudameino ·..p~d~· .ser.prcvista rau.\:l \'~Irnénti!::

• não existam incertezas relevantes relacionadas
com o valor dos custos-nâo.reembolsávcis
~Iserem incorridos pelo a rrendador sob as
condiçôcs do' arrenduruenro.

~.. .;
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Os arrendamentos de capital do arrendador ainda
sâo subdivididos.como segue:

• Um arrendamemo do-tipo vend..'1 c aqueleem
que o custo (OU \':1101", cscritural. se for diferente
do \:.u5.10) do arrendador fabricante ()U vendedor

dif c re do valor justo dapropriedade am:"d.'1dn.
Ncrmahnentc. t"SSC'S: ~IIT~n~Olnentos.~urg~t.n.
quando osfabricantesou reveodêdoresusam.
o.m:'-~ncbl11~nlocomo lttooo"dt:romc'roi..,U;'.nr

. s('us.pr~lulos.,Os-\''UIt.-'ftS,.lilirlih?<-\~~d~s .
p'-1g:uneni.os· mtli~_-o '~"llPl~rc_~i,aiíó_1 ~~.~ga.rnn tidt?
de'<lireito,dol1n"",,,J~•.·d~~";ms.r'r~giSir;í!l<'~ .
Coú,oin\"Slim.c,ild~~16 p;i6nm,ndodw."~~~J~,J~~;t,
vnki:·'bnlto.'aO'·ióv~:~1{lncjit":,ih~lós::í\r«.e'íi.,.
~i~lon~iferid.,.,.~(réreit3-:~~~:~_~rcifid{~~'_~:.:
ser apr<'Piiado "lO> cn.>sült'dosipdci if!t'fioo~'
-do.contràto d(~·.:r\}nlt!.~3~pro"dülir·llriitl·taxQ
de retorno C\.'tistanlt:~obt·~·o invC'sliinl'11to
liquido no arrendamento .

• >q·~\I!\.·nd:'~n\!rüoahl~~a·I.I~':ado:~;~lq\l~I;:dn~qu;:•
.de modo geral •.o·Drre:fi.dado(fil1~ .•..n~fI seu -.'.
-:·i~I~·~stilndltQ)lQarre"n~bm~lIió·scnl ..:.ijjrei~"stc)..
·.rc~TC~S(\.C\..'\fIl·.1I111 ~i~hci.1~o/..a·]~ngo:.p.~!o.··
Existérn r~ilf:t.s especiais soor~,3.c~ril:itm.i7.a:Çào
.desses arrcnd~·~11cnt.('I~:::·!ll.as: a :5."."1. c..1.~t:tct·istk.a
é-que i.',·in\'c~~·jin~l.I~.~Ii,'1üi~,~~llo··OJ'r:rn;d:l~·nto

. deve -sct·ipreSt.~ít..1dC"·lkiuido··:dc 'fiiim~iami;!ntoç
.sém.direitodê regresso.
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•. ~U~:~~~~i~ti.::~t~S:~O~iUt~~;~~1~~1t~:"
:;;~t,~t~t;!~~~i!;;á,:::'t~~i:,~~,Ó".'
.l'Otno,{I<in\\;~iln~ntó:.t)~to·,no aÍ'~üliuniitto., .
A ·di f\Jn.-1~~·:cni·ic:'~·:VájOi-.i{riJto.dg~i.h\~$I·i~ncrito
no .ntrend1~~lü~~tó·c~~;j;é~·CustoOlí·);éti:\-u'i·ór
'd~'ii-~;roidt~b~sCút\:,~Ii~ddJcanlo'reC",cib
aapf~pri!ir,éO;"nlorliq\;i~o d~iiw"Stjmeill~
ooam~dilÍné~ío~ê .f"lji~sc\ll"do .1*16,Vrilór,
bnitQ;~llleni;s ~à';í;\xClt.1:'3:~:lRróp·riar:.05o_~au(~ri.w:·~
A ",,,,,ilo,íiâo',,úfulidi;d~\'c ser Qpropri"dh'nos
rc."Ultudos;pcl6,peHOdódó COn1I1\H;.de fOh~a "
::a.p.r~~ir'utn,,~~ax3:~.6:::f~tômocOtüdani~.~o/e
o invcstiincnio' li~i~ido"n6·arrendoillÇ'nlo. '.

..... ,:, ....

.:::.:, .. '

. , .:

, ., 'I,' I_
12.Arren~~men~osmercantis ",

.\ I"

Além dissô"'lUtllldo ..UI)1..arrendamento d\:"UIU·.
bem der origem'D'.Ulil;iiicfó,p,~rao fut<ncantc!
'uvendcaor~ -esse 'fi'rrC'n~ái1lcnto scrâ~lIm
arrendamento 'dÓ;ti.P.o :~~.ill3..caso l~.lli~ÍlrJ

'o propricdodeao ,ITerid:itãii.o.ou um-arrendàrnento
otjc':lciOT\..1irK\s dci-nhh~;·~~.~~~.~ . .'

"

. '~.

.~
•••• J~ , • '""l _ .' .~'
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;õ·
I ,'. "I' I,' ,'.,

•
"]3. ReconÍiccÍlnl'nto de reé~itas .'. I .:.

:)::;l~-r:[I(~r~~~~~~~t::,:,to
:i"' ;.

a err il
Não existe padrão americano sobre
reconhecimento de receita, O'quodro têcn ico.
da SEC afirmou que, oonÚin3CÚl.'S normas
existentes, deve-se Tecoíih~xi:ti'i'C\.~cil~quando:
• ex istir evidência persuasiva-de UI" acordo:
• .houver l'11in'&-' ou pr~S:1ução de serviços:
• (\ preço do vendedor p31't1 Q comprador

é fixo ou delerm inávcl: c .
• o recebi mcnto C'~1lÍrazoavehnenrc assegurado,

Bens

Também náo há I'cgms específicas sobre o
reconhecimento de receita de bens. mas o quadro
técn ico da SEC estabeleceu que avaliando-se
3:; condições acima, o despacho.ocorrequando
apropriedade I~I. os riscos eos beneficios
d,'PO<SCdo bem k~lh,,",';00 transfcrjdos pom
o comprador,

R:«ei1a de sti/l,.,'un· . , . ".
Quando o software VC1ldidO'.n.:'jQ·rt'<lueh~TI~3"

:;;I:~\:~:::~;!~E;~<i~C~~l~jt~:~~~;,...
QUando" \'ci,d;, ~n\'oh'"'&II#lÓ,~iühiiilõs .'
·n:c ..:'tIl'graáe..,,.yôf:Jhori3S!;$"i;'ite..';)·.~freccili SÓtJl\?'
('J.d~·.o;li1!TI1f.mlb e.rtC'onll~ocjJ:;-Sêp~f:ldMnctílb:;.:
.g~ooo as (Oii4:~ô~s adifi:á~,~~:itjng~dàsJ~3r:~:c~da
-um.dos elementos, rCtdn~iL'p~rn:c~t:critériOjfier
api i~~\'CI dc\"C,i !~r. p<.'tssi~:C.I-ikcdr(a~r~c6lf:i~('fiÇ
fúnçâodo precode cada elemento comosé.fosse
vendido separadamente e .'ncn~ul11'!'1l'T1f('11!f.I- se.i?
dependente da cnht:-gn de outro,

;::::..::::-::.:: ..
~.:..

ãen.
:~A::tl~~{t..~:'dé·beni: é :i\.~cilill'êCid3:,n~\:dlibid..i \-end.a
q~~~·&-jij~i)(,"de11Oti;"iH;"j,lc;i.i~~th;rioqltil:"

::PiAP.fíf~.~'a;,do' bl"ll~J~i,r,ti1sf~iidii ;~o.cii~pr,.dor.

'A:1~~~i~tiâ::df::produ I~S:C:'serviçosé, geTIllm~ntc
r~~ri~~dd". quaúdon ..OOI';iis.a lé em ilidlt

j



Dissertação de Mestrado (Anexo IV) Luiz Francisco Guerra

I I " '_
14. Beneficios de aposentadoria -,, , 'I ' ,\'

01iléiodc' de ,m.liDÇãóuhL,riril u sa doé o
métododo c"'ilitouni1!üioprojctado, ca data

de ij~·.:lljoçào' poderá t~~ocf3sag~m -dc :nc .tr~5-·
meses do cncerramento'dé ceda uno iisroi
(embora-essas informaçõespossam.ser
preparada. ctn <1.;1. anterior c projcladn;
para ('I fim do :1110).

0<I.:,u510 anual do plano ê. separado em quatro
cnegorias. C0l110 segue:
• -custo .de serviço: O \'1I1C-f presente dos beneficios

de 'serviços futuros ganhos JX..'f todos os
participantes duranje o ,ano corrente;

e .CI.Slo J. jurosio U1.ni";IO,""olíci~:K),dc
'bbl~rlCi(j, d",iidà)i,p-1~""g.il1 do;wmpó:

.• _~r~o~o,:rcal·lõQtYc.'''$::~th~~:d(l'p'.l1.1I0~,
. ~t.ofrnin..ido cqm-:b~~.e:hovalor j~st9. .'

dos 'ativos dop!:íno;no;iriidõe .lin-j,ditpcnodó:
: 'aj~s;l,âo'por cóil~iiu~õc~.~.'p3g..1n~Úos_'&·"

i)fue6Cios:·e '. , ' " "

··~';:~~I~~~~'~~%~;i:~=:~d~:í~Li~~;.···
.ocusto d~,~ri,_jC93fitêriôr.-e

- ...-~·;ái(trenço-~;.~rii~\j.i~viilórcç,r8ikC, '
. <.j;/i;'13dc'"l"III(Yib';;·bl:i~àod';.b"lencio
'como 'do nrtonlo.:;~~hj-e os.ativos.doplano.

,.~,!,~(,\,Ilt'c:rsi!ifiO.' ;:-$~:prt>:<.>dim('n·h.)':t:lI11~11l
':~~\':esr('ado~~d~_-('.n:t.~rifol.ios,(cf!ü1.are5·a()Ic.ngo
"~~~~xc~j~i~:·d~:T~nn:..a-que n..~ h~~ri:~jl],;tc
:~1.fÚl,jic:a!h:9n.~:'~'na,I.. ~ cxcrcicio,

':.9.::\;'\I~t(\:t\ll~,."I':do, plano ê separado .nas :c:C'gUillt~;(

::~'-3:~~~i..'ís:.,
:i-:cú'Stn,(fO':scfViço corrente:
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:Pi:irk.fin5'~di:cn..(.ttir.., aumente anual no 'éüSti:.hlc
""";jÇli.••. t~húiçÕo.dchéncficios coincç4 ,~üálidó,'
0':1'>1000 conécdc.crédito c Itn)liitln.,njiók,iÍill~ô'ri3
(~iJ~l"s (k"p",c',l:i~"iia,oll';quando Ofl!íld<i~:iri~
ultrapassa o periodo dI!' i.....!~~ida(l'Utro~'lj;:Í1éni..~i(lS
pós uposcntndoria]. ,

'1'. implantaçâo do SFAS 87·om 1987, foi-f.ito
um cálculo da obrigacâo (0:\1 ativo) de trausiçâo
corno-o supcr,;.,qou ,d~rl;:itJ<hoo~gaç"';~"
bcncfkio. p.•~ctii"di1··s:obh:' o valor justo.dós.~a~j'\,()s

do-plano. A ,obrib'3Ç.lO (ouoti"o) de trai~<iç5ó;fo.i
então, amortizada pélo, método lilicar,~lo,il,;iior,
etürco tempo :descrvico futuro dos paitiril'a'nt""
ativos O'U t.5 anos.

.;':.",
O~ê1J_sl_~:de··~f\~i.~.o,3,qierybr.;ç;q:P3$t~;:~~Aj:~~~i~.·~
,d.o;~~·upici.n_c;Hôs'<'~I'.~~é'tKHiS.,di)P.1nrio~l~u~r~~~i.l'

~t~1g~t.~r;ri~~{~~ni~~6.,r.du~~t~::if~~~~~;
tií6diós,dé:scj-\'Íros(filtu'ro"d~,p"nidjiinté~;'" .

~,;~;~~(;:r;:ti~~~~~~r!:,~~;;:,~ji~~r: •
..e~p'~,.~,.ti\':J:dc\~i:tL1.r~Qi3M~nh.~.rnéd ia~

r
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A~ variações cl1tro'o$~nti\~'e:,~s$h~o'S:ck
obrigações por_bcnJrldo~,'projei.~d~:s.i~~::ila
prát iea; ÔS superávits 'ou .déficts :da~~~>eiiên~'~,\;,
O'périiXfo d~nmonil~9:lo éo,pt',ri~c; ~cw\·iço
remanescente OOS pâri'iclp3ri~~:lti\~~ .
Entretanto, "SFAS 87:d:i'aos empregadores
a onçào de 1'130 arnortlzarpartedessc valor ..,
conhecido como o "corredor" {ígu..il L1 I ('1Ya do
mniorenuvu ohrigaç:.1o J(' beneficio plY~~t;lad.'l
011 (I valor de mercado dos ativos do plano).

A'taxa de desconto us.,d::a:c ataxapresumida à
qual o. passivos do pla ••, podem ser ,liquidados.

Os.ati \105.d,~J;·I~n9.são -n"tl1iaiJoSi. ao.seu.valor
justa. preferivelmente -:~ \'"loi';d.'Ii;""'r~d6.

N5'o_~xisj~ limite :de·.?coilh...~.~Pi(lbfp:.-\rn
'lua Iqll<er, ativo.pelo :patr<'C:irí:ldo,,:: .'

Pb!lOS mul tieqlpre!1~'~:~s.com C~~J.'3ct~f!S~_C3S

dc.bénc tlc.'ios\l.Jfiliidhs· sãocon t.:lhi li7...-b:ios.·
comoplonosdebcnefklos -dêfiri_l~os'> .
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e'" I ",,~'
lS.lnccntivos fiscais ' "

I', ". .

Os Principies Cornábcis Nooe-Amcrlc-:lll('l$
It.i~'P0SS~Cl1ll\".i~~néim:.cspt"(;.írtcns quanto
ã ccntabilizaçâode irK:eJ.1UVOS fisc-ais', Na prática,
a coutabilixacâo é gÍlriiíar.~o:tAS.

, . ~.

. ..
-::", :,:. . ," ::.' ..::.

!#Úh,;i~'Ú~;ttoiiõ;"odo~,Os,iiJéi.iti.\,;S 'e
.. '.-,,~ .. ,', . :·i 11:i(A.~~·..,.:.. ,- ....................•...... -'. . ..
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Moeda· FundoR'!
A moeda func,konal.dê um" empresa é definida
co...•noa lI11li..'XI:t do ambiente econômico prinoipal
tl1l·quC-;)_tl11presa opera. Nonnalmcutc. es~é
:1moeda do ambicntc'crnquc a en1J't~o g~rn
e gasta dinheiro,

Tní'ósR~ões.<ni'níoroá ..stra ngclr'iI

'~l~~~t~~\~~~:~~;~1WL~'Çd~~::~~hÓ~;"
Pl",ru·t';"'!lalltdl.'Í:ii,jhS:i.",oé méJldo ';j,,-giStrJdó
no.:rnoi'da funcional d~~nYk!õü;.!Iúc cs1cj~. .
rcpô.ritinilo. u';'~d" ataxa.de câmbio emvigor
na,datn. . . .

N.., encerranu ..mtodoexercíoíc, os itens monetários
q~i()r~m dcuomiimd&s ('111·:ulI1:l.1110mi d!ré(('jll~
dOmoedn fundoR'1 CIã;c~"''''' queesteja
rcpónando. s.w.juSt:idos:pam ..c.fieli,
utaxa.dc câmbio,3tult1:J:01·gernl.os ganhos ou .
lh-..fws,-de ,.3U1b~oresultantes sâo lrni.:'ldos 113 .
dérnonstraçâo do rcsúliado.

TrníluÇiio d.·dtrilOOstrilçõ es fiilancdras·cm
";o.án'Hjrn"l\~ira, . . .....
ciuat~douma :c,fi~àad~:~ã(lfor:m~.I·tllnen:tci;ti~'ia ~
.ctt~ô~50dncoriti613àiím. sti~,m'IRâh fu'~ci~~l
~~~ff~~._~'elC~.@ ~:s-cfj,;ni~~()C(~~;~; '~,~!ó~~~~,:q~ê
dti\:éfloc"lizddalÍéí,.iía~íno,'d~ cm.qucós

r~ii:~ifos:~o~?:~~~~*~<~:. ' "
'..;. ,~'" . :'/~.

, I" •

_ " 16.Câmbio. '

Mocilií ,í:tihCionlil .
Nfi.:,.1i5'tiinri'á~rii1ic30demoeda funcional.

·:~~i~!:~j~~~li.J,ar;~o:IAS.póü:'sôlll~nt{!::drlin~ qU\!

·:~i,j~~rd~~:.~,:;Se(a.~o.-P~íS·:(t~~,\!sLi\r~porl3nd('._
:"00:cofb:(ló::ri\;,iltIlK",idilK'lIlci:,X\·'III. ti moeda
;itI?,~tJ:j:~~;hhisiíd~J.:

" ...
',",'..::':':::\ ... " ": .'

:~tr.~àif:kó;~~.:d~,,~nsh'a~fit'sfiiiiiil~irn •• rni.
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_ .. ''', i !16.CâmbIO . :

(S~..(s 52. 1760)

NCM~ CJ~). 3 I11(lCJ:~ fuucjonal deve ser a moeda
de relatório da controladora C' sere traduzidacomo
se ~t; transaçôcsf(\$~D1 da oontroladorn (como
descrito acima].

Para.as subsidiárias IW quul OI 1lKX;d.:lIoGJl seja
n.moeda-firncional. a taxa de cIunl .•io na data do
bal:i~1Ç('Ideve .serutiliz ..tldn para converter os ativos
< os passivos nadata-do balanço.da mocdá
fimcional para 3 moeda -do relatório, conforme,

!'C'~e:
~..ativos e passivossâouuduzidos à-L"lXa 'da,

data do balanço:
·b;··roc~it~. d6~(;s.ls~~ilhosou pc~&ssâo .

ttlidúzidosãl.xod;,clmbio em \ib'<ll'q~,mdo
'esses itens Ioremreconhecidos; -J\.1:'I)I"iÍtié'-a. ..

~éa,S(' usaruma taxa.de ciI:J{bjô. .
aprnpriadamcntc .pondcmda;

c. os ajustes de 'tnf4tlçà(\ sào_inc,lu1doS·('111,outr~.
r.•.~itas e ~lo_ltCl'lI1ndndos r di\·ulg.:tclos:\.'Oino
um .com(X'neryt~ sepnradc 'do patri mônio ,
liquido consolidado..

l"n.ção alt••
Aseconomias altamente inflacionarias incluen\.
aquelas com uma innaç30cumuhlth-.ncf.: l00"ff.
ou'mais durante .um período M tr€S·311OS.

AsdonionstrucôosIinunceiras de um..' cntidede
estrangeira numa economia com" Ih, inflaçào
devemser rcmedidas na-moeda funcional como
se \"~3' fosse a moeda de relatório.

• . 16.C/imbio ". .

... '.

Nes~.·ca"S&"::,:cçh\·cl~.o:d;l~ delifrulstr.,çõe.s
fil,;'i~d~iitú;:iNi!l;1nxaAlist6ti,,:1 OIl;llI:O~'cÇ":io

J\~6.1"i:ir;i,'iCk"';c .,,';;o~bdo. .

;jk~Ü~~~i:::'.. ..•.. .•..••..'., '.•..
·,a~~~~~~~~i~ili:EfFF.g~~~~~~~iiio
·~hi~~~~~t·j~;p~~sh;o~::~'ti~6Itiiiosi.~:iiQ(8i,~n('lÍrill:<.
·;~·~:?:~~9·!ª~:~I~!~·prc~.s:i~~lis:.(.1.~~oo~{~i.!nCúIO

45 .. .. ~~1tl~tE:~a:f~~:'~~~~
'défJ,d8~ilpre,q"-c;diefdto for



Dissertação de Mestrado (Anexo IV) Luiz Francisco Guerra

(SFAS 79. S~'ASí09,.iiSO. Ár.Ü16;
EITF9S.:3. E'1'F95~19)

A O\luisi\".:iode um negócio ou empresa é registrado
ao-custo medido na dala em que as panes chegam
;111111 acordo c 311l1ocUi.m"!tI .trnnsaçi\o; Çl custo
geralmente i.' medido pe-iova'ló~jlls:t_~\da
cónunprcstacâo. 011 criiraroscasos. pelo \'olor
justo daempresa ,.'xkfí!ifkL'1!- $C ,for ruai s.~~I.:iranl~nle
evidente. Ó custodcaqilisiç.1o tambémincfuios
cusros diretos qUI!. n..icperiam.i.ido ii~~i:rict.jS;~·
a ~qui~iCàcin5'o:tivt'.Ss6:;JJ6"in!cia~~.·h .

A',Q11Impr",loçõo coiítingc-nté f",-porte .
do.c usto de .~q,~i~içiiõ,:~~~~~I.lio~.d~'_~Hio"y!'
éreconhecida qualldó:al(liiti~$~n~j:(é"I\:'~~\!lM
C" conlr.lptt'l'L'l\'ÕO sciomapag;l\-êJf(Oú"cn)itl"dj,

Os-eventuais paé!ilme-rit~s feitos scbuma.garantia
dC,,'''~''orde.suas u~'Q~~.ou :ilbri~s:d::fd3s.eril
contmprestaçâo. SlO em si uma-contraprcstaçâo
adiciona! pela "q"i~iÇUb. .

O'rcgistro ecusto de emissão de eçõcs do-capital
s.\o .'tratados corno redução do patrimônio ..

·~Y.~~E~f~~:~~t~i~~;~~f~;;1l~?~~;~~:....
:~.:" ','~/r.!'" .,·.i :;.~

. :'-:.;: .,.(,',~; ,"~:.' .'~.. ::.'.';'

)

.:: ....

.:-:::'j" '.:

.T:iit-i;;~t,J~\~.!~~I;~:t~:IIr~J:~~~~l~'I~~~,::~~ia

*[4.~~~Th~J~U~~ir~~~~O~··Ullb..contraprestação

••• , • ""0 o

: ;. ' .. :.," ..

':q).~ii~:I;ó;'~;,~ú~to:.dc.emi~s~C'.dc ncõcs do capital
:~~):,i-M.~~l?~}CNil:(I",dl!sp2$t1s.
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-',"

. --- .... ,"('-';', ':';

(SF!\S'79: SFAS109.'B;Q,APB 16,
EITF95-3.Un',95-19)

A diferença entre custo do entidade adquirida 'o a
soma de $CU~ valores justos de ativos tanglveise
illt:lIIgh1.-i$ identificáveis. l1lêUCS, os-passivos
assumidos. cT\:giSl~Cl'l, como ftgio.;

o 'agio é capitalizado.e -amortizado.por um ;,
perkxlo ntixiniO de '40 nnos.

Provisôesparn indenizacôes tmbalhistas c ,
rr~ ..g:mi7.açào g~rnÜnC'nt~ ,Iilio :f.:ió~pcrmitid[Js:
somente Os custosdiretosde aquisiçâo dC.\'C1Il

ser incluidos.nocusto .da entidade.adquirida,
As dcspcsas.iúdiretasda empresaadquirente.
incluindoos custosassociadoscom O: fechamemo
de 'insta h\'Õcs duplictia as, d.~n,.~idebilados
oo-re~ltrid~ .qtL.iila(finc~TTidós; O~;~u~os,d~';~1l1

-plano para sai(de'lirií.1iiii\'idiidi'iHé;Uinn cnijÍ~
,odquirida, ou dCífiissàt>Ôe rnlii~r$'dÕ;;d" cri1'j>ni""
_;idq~irida;-o~:.~tj~r~~.I~~,~ fU'~1~lf~~josJ~'ui~:,
empresa .:1d(f~tirid.j~:dINem·fier1rcclinticcidós CQ1no

:~~~7:,:~S:~~~~:~:;~~Zt;:l'~111.
;;~'... .-
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Essas condições ):à c, siruilares.âs que se ~Jic.al1l
às provi •••ôcs para rccstruturaçâo, com-acxccçêo
de que. no mceuentodaaquisiçâo, a adníinistreçâo
precisa somente começar a avaliar.o pJ~nO._d~
.Te~~tnlluração·c~:~~llh\1de.,ull1.:i'io.·r.:íf3J)~1r-o
pboo c c,,,múfik'ó:ló aos Clupregndos,rm:ol\id.:>s.

o&s:igio é álo.;",dô,pl'DJl<1"'iCl,mlihente:""""
r~~it?-ir:O~ ;~~óU')re~..:atiib~lid?:(,·:.~ô~.jt_~~~?,s:+c~t1i~~\'0ir
oi :lol1go;Pf~zo;"( c_x~.Çt.o:·.i nvcsti rneJ1I~S4~,Iê?nS~''rruzo
eintilul(Ís'l)~l~'\iis).,Sc,cs~és,a'ii\:(:'~ ~I"ngo
pr~7.o·;fàn{ú~1f4fi."$d~:,:1:\'riib~~·~~i'u;<4:;é\~nlilà.l
d~gi.o:r~~~~~~ci·;i~::,~.ci·iídt.a~~.:~~~?·cridili.'
diferido-c. scrfi~:unOt1-i7.àdo.' sístem .•.1fiC*i~:~nlc.

,.-OOb',omúltia";'pe!o:períOOo'doi>êner,Cio
•••'ill1:1oo;"";,, n.."ÍO'ex~cd.".á .40,'.1nos.

"

O~·J~inclJ'im;:Çontibcis.~N()f,~.A.n~Cricanos ,11.:10
.l_ênul1~at:d~~'~:i.ç~j'~(,_J11~1Íü veL'c~)?~:z:disso,

~;~:',~~:~;':t~:~f~~'::'a7~~I:,~\~
sér,usado'uroniallil,izaçàQ"pclo',octôdô"d;i
~91ih;1l1~-!~:~1.ip~3tr.h!lÕnÚi,k. '

~~f$tª~g~~[~i.:F
-Um ill~"e!itt.i~r~qi.lc'~~t.i\!~;~10,'liwi~s:2l)!tí.do
:~pjla'H1Qlt;'rit~',a~::llina'C!~pTcS:Jpresume-se, que
. ~SS3 'cxt-_n::t'r,in(fI.iiêi1d~-~!g·~incoti\::f~bf~ essa
.cn1jl.reiJ~ 'f;3l\io e,'~dê.hc.iaH,redo111ind,nte em-
conírário.

Um investidor que useométodo da,'cqúh'alénci"
p.at-lÍinoriràF.iriiCi.:lltllelll~·reSi5ti1t o~.tm'eslimcTlt(\
'O'C'L'tO:PO);\cr!"",;,~ts; ~\>àJóuiiiiH"iil'
.do ,.iO\~.l~1~TI~.l",~~'~·:~:·~'~lm:CI)tifdo:j;Jra~re~tirn.iil~~t-iãi~.
~'i~~~í~~J~~;'~f~

...
L •••••• ,
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, 'I I_
lS',lm'CStlmentos ~ Bn6adns,/

'I I'

As e1illiinaçôCs'd,,'IIiÚos cliticcC!lnrill1hk"~O, "
g~bnenlc fei li,'fi:Í'cxtoJt<ãB,d:Jporticijioç,w ,
00 investidor, A,p:mi(;JYJçaoOO iii~,,~tidor:ilOl'
prejuizes de uma.associada é reconhecida at~
que oinvestimentcséja reduzidou.zero c.
:1pÕS isso. na extcnsâo da obrigncâo. do investidor
de sa Iisf.,c'f os obrigacõcs da coligadn,

... . ." ." . ..-:.'

JS~it~no·nstrnçõés~fin~ri~.eirri5_con:~lid:ídD~ ·'ar\>t'I~::;:
,incíúi'" culp"'~';I"<Í.quliis3 <,OÍtlr~jjoor;.'!ei,hn;

~~~~~tkri~~1,,'

··,~iii{~~:l~t~:~:~~j~~l~~tJ~!UN~ád~.
'~i?nú'ªn:riu;'

!~t~~~~tàii?~f&)""
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_ 19. Consolidação e Investiment,os,I .emsubsídíãrías' -:

(SFAS'94iW~S'1:Z~:cSJ, 'APBYI8;
ARBS.I, Erfl';96'lO)

Nào existe exigênci ..., especifica rc'htc.ion::l~.1com
:l defasagem entre <)5 d':'HOS· dás dem.:.nstroç&"s
tiI10Ilce;i;n.~da subsidi3nt1'e·d::l'~colltr~ladi.1ta;
Se :1 di fcrença entre os excrcicios fiscais da
controladora c sub.idi:iri~.niiOfor,slrpNiGr.QIres

.meses, é':~5'?trpc·~t~i~~"!!~~:~~~~~":J~3rn.n~~
de con..,Ud:lç5ó. ,j'.'\:Iefn " 'iliri.,ooê if..1s

.~:::::.:~%t;!~~~ó~Rri~~:'~~:~~:~íte
Embon u.3spOlítfu:ls'~<ínt~b~}~;de:lodo'o'gi:!iPo
d"v:Jm,estar.'d.~.3co'i.'dó:I~.~n:~o!f~~tjndpí(\~..
C'oi,~bi'i:(Nüdc~~f~if ." " ,. bri~!lpTi.'1

-a.unifónnidade
])ivul~~s~c\~ a~.ri:~tc~S{\S..

1:~~~:~,:~~;jE.~1:~b.~8i~n~s;t1c:~;<~~~hin

. . '. ,',

Os :Prjndpi~ Coú( 'J' ~'. lnt.l~~;~rt~J'icand~~iii)o.

!~::~~~ê:-J;!t,tc:Li~o,~~ú~~~~!~scó~ifujad~s'

~S6'tn~nt~:b'~n~iÓ(jij'

~:Fij,(~~~~~~~~~.



Dissertação de Mestrado (Anexo IV) Luiz Francisco Guerra

··(5•.;\5 ·Sl:·SFi\Shl$;.S~;~~J2i;iSi\(S·I;Ú••
SFAS:t17:SE-\S'138. D50;,

P38!.~O;180,:~Ü~Ji4.\) .

o.Princípio•.C"ill~b<;.N6rtc~:\mcrkon"s
proporcionam ,rt."gr:.ls 'amplas 'paro os seguintes
tipos de instrumc...·ntos financeiros;
• títulos detidos até:o veucimeuto:
• 'títulos de divida etítulos patrimoniais

negociáveis:
• títulos de divida disponíveis para venda

~ titules patrimoniais negociáveis; c
• -dcrivntivos.

E..stas regras n50 se aplicam adliv,,~stimcn'ios
em parueipacõcssocíctánas ('·(\tlL'tbilil.nd'lS
pelo I11~OO'"da equivalência patrimonialnem
ti invcstirncntes cm-tirulos consolidados.

o SI'AS Df" o SI·AS 138sào obrigatórios p:1I~
os trimestres fiscais iniciados-a Jl.1l1ir J,:e;,dc'junho
de 2000.

•
' :. 21. Oulros im'l1stlmentos ,~.'

.. , e Instrumentos flnabtclro~. :: .

'Sl~~Xjsld3.·~oi~it~di~:~ls':~~{iiK:'··

~r~~~;t~~~k~b-~:i;dt"~~~l*!,;\"·ceiros,.' ..

nl!':""':;I\ ~··diY-'~-Ig.Jilosos .Y.!'us·:,~;~I:o:res::~~.:ilien:ado~

~:i~,~~~~~:';ll;.~~~:il:'~~::~~~;:li~~::.
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, I "_ '21.0uItosjnv~stim~ntos
I '

e ínsrrumentos financeiros "

(si'iAS '51.,S}~\Sli S)WAS Ils.:Sr,\s.,IlÚ;
SI'AS Í37,-SI',4S;1.38;IlS0,

f38;'}'óo;)iiO:À',iU'4.')
:I'liíiÓlS',d'ti,ios '.Ié o\''''''c.initlllo
(lii'Jd4~::;IiQttirlf.l·~.'~I't:':J, "
lnvcsumcntosém úiu.16s:dedhidi que o investidor
t~h..1.iri~('n~5t.•.positiva-e cnpncídadc para deter ~1té

oecncimcntodcvem ser classificados (~0111(\ detidos
até- (I vencimento c mensurados ao custo
amortizado .

.0üIro.:nlh·Iis!30,~.to:lÍllllirtizHiI;'·
Ô!;iiilncipiiJ,Gonl;~l'is,NOríe:,\ine~icu"",.
·~1àó;I~'ni;~u~'"~l~i.~~,bl};Ú~·dir~t6~~::lth;'t?S'~,b

~~~lj~lfi~l~~:'
·Os-.Ilf,irrdpiós ~Cô~tí~~·isj~ót~~~ín~r~.:lhôs_n..~..
sC;re$ír'~n's~,~~:il.~~;~~i~;f!lP11~c'h;~11p._~~it~os:"

'~:~~~~;,::~.~:~~~~':::~~~i~::~nic,
"'iliílf;s!p.rolli~g.kihç4io.·((triiií1):~). ó'ahi"ílli'·""'

>~::,~~1~:t;~ié~~i.'~~,1~~:~lP~~::·.~~::'t,m<
<iC\'C1TI -scr 'elti~si~·.l~:ldos:t.~óm(~~:~i~~i·:l.111.1:.lQci~~'~.J".

I "_ " 21.0utroslm'estlme?tos ••
, e Instrumentos flnancelros ,,~,
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-- -~ ! .•...•, , '_ ,21,Ouro~investimpntos,'
. e instrumentos Iínaneeíros .

(S\;AS 5i~~tW~~~,~~~i,f~~2~~~1~;.j~;
'F38;.F~.I!;"RO, ARB4~)

Um derivaiivo ~ dcflnidocomo-um instrumento
financeiro que' satisfaz-todas as-condições
seguintes,
• Tem alguma variável SUbj3C,CJlk! (JX,re.xe111Ij1o.

taxu J(J juros) e ou um YjlCII' nominal O\LUJh:J.

provisão pnm;p..'lg.:ln1ClltO (par'CKI.'111pJo1 uma
especificação dO'~10Ór ti p3g:.1r ou a receber"
em 'rCsJh1:o10 a 3Itc·rdÇõ~!'\.no ,tiltf' subjacente)
ou.ambos, . ,.

• Requer (X'1I('~)ou nenhum investimento
iuicial Hquido.cm comp •.u'ti\'Üo com outrc ..rs
iIlSIrUI11i.:'tlIOS com liin.:t resposta sim ilar
a fatores de mercado.

• Seus tenues requerem ou perntit, ..'lllliquidaç5.o
pelo valor liquido, ou',jxxlc1n'-'Cr.liquidiídos.
de outra forma (por ~~cmplo~;mi'diant~ a:lg~m
mee.:fn)~~l:ode:,I~e,~,~~i Olt>~jt:~na ser .
ImriSfciido·.p.:IrJ"liqtiid:i,Jo é.~lCil1n~III('·.·
CO~i'~~rti'db,~~;~d~.~~·jfo-oo.~:~·:pr6plÍo -." c-
ê Uíll'déri\'31h'ó; .

c:: .. :,"",

.Assiín'&'ill~:lIas'n""i~l1;; IASi6s dcrivalh'os'qÚc'
fa7..l,n>~p;ll'te)ntcli3rí~~~;~~um 'contrato p·nilêfp·i~I·.
devem ,~~r ,,·ohiábHj',~:iHó-s··sê'p3i·hit1l1wntr )c6htô
dcrivnti.,~ós'.-'C(tL'lnd_b· n'i~).~~tivcr€I;j·cl-tr.l~lé!;:t~'·
c estritamente rihwilJt1áru?s C~.l!11'esse c{lnttJic:.\':;

,_ " 21.0ulrosill\'eslilncntos '
. e Instrumentos flnaneclros .

.•..:'?'•••',:'::.::;:lj·~~!~;W~~~'~i'~~;~~t)t:'·:.
.... ,....,;:.:-;.

....-,.' ....
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•
' 21. Outros investimentos

c Instrumentos financeiros

,(Sr.-;\S51; SF.~S;f{5.i.SFÀS :Ji~st:.\S·Ln.
SE·\SiI37. S~:.\S ,138.4)50.

F3!i;;lfiio;'iló;ARRIIJ)
'Os' títúlos IXJr:t ,ncf!ociúç:'íl\" c INJOs os-dcrivnlivos,
quer~ti\'o~ou pilssjo.'~!'•.~ào:dCmOiuh:~l~OS'''O .

.\ ..•.1k,r:jústo c as. mudanças 'de valor.sâo rendidas
""'drl11nll~If"Jç'l,, dn'resultadn. :QÜ:uii!o os
participacôes .si..X"i~tárias. ntlO têm' um vnlõrjusto
prontamente determiúável.: não '550 tratados como
titulo negociável .. Na(l existe exceçâo similar para
tltulos de divida 011 deriV:1lh ••..l,s.

AU••'os d;~ponh·eís,pnrn: ••·êilda'.
Todos O~,títulos dedivida e ·ti~ulos·d(':particip3ç~i(\
n~oc.iâY1.'1 'IU"~nttO for~nl ,,··L:lSsilit'.•.1dos (.'0100

detidos até o vencimentoou de ncgoc.ütç5o·$.;'riio
classificodos comodisponivel poro venda,

·E..ssesitens são apreseutadosao.valcrjusto,

•
' 21: Outros Iri\'l'stimentos'

. 'c lnstrumen'toS f1nanéelros '.

.'
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, I_ '21. Outros ínvesrímentos
I ' ,, e Instrumentos flnaneeíros

'(SFAS 52. S.::(5: iíS,;Sj.~ASÚ~SF,,\:Sl:i3.
SFASÜ7, S.','S:i3i1"O~O•

•'J8. F60. 180. ARB 43)

,Sciumàqu~dano\;:Ilor,juÚoiJe'ilclIS detidos ate
·~:~~n~im·erit~;~~'?:f~~i;'~·ons~e~:1#~~~i~por.\ri·~;
o<t~tl~Jo:~c\'~úcr:,~~.._,j.~·lor,itítiJ~fd~I.:rli.-duzid~,.

.parao viilorJuSto, tómando-secniâo, a nova-base
'ik, custo, o vàior, da 'rcdU\'z;.,Jític$;r rocon~ido
'lU 'demonsíraçáodo rrsuhrido/E!:",,'basede ~USlo
não seni reajust;.d:J .por r~c~~~ç50 posterior
do va lorjusto. '

/JCiI[:in.~
'O FASlho/oc,ou em ação umGrupo de

In1P"mlaçà~ do D.;,rÍl:otivo~ rpJ<n que C".I.'Í
11'J1.1ndO 'ou iJ tratou.de m:iis-dé'IO()que51Õbs,
ck~'npliCUÇ'j~'p·litlicn. Si..~UC,um'resumo dos

.principais pontos,

•
' 21. Outros IIll'estime:ntos , " , •

, e instrumentos financeiros .'

a-termo de-uma opi.WilYU~teriúOt,qUl!' podem.
.,$cr·excluidos:(.>s.cm.llpo~14fitps:e";"c:~uido~~á~'Cln
ser rellelioo.-nii'dc"ion,fr.í('a6'&;;"'''" Itâab"

.,O(/le({llC.dev<,,,.,rd'-'Clll1liij,;iíél~~Ólno lai

.: ?·ile!\d~oinidodi.lt.lllina(f~~;~i~fi\'o~~Strjtég'iu
.ccomo su~}~fi6~·~,:1..y~is~~~~·~:~d:1. .
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_ 21. Outros Investimentos
~Instrumentos financeiros

J11.'dr:r .•.de "olór justo
1I,'i(r<1111; pe 10 va lor justo ocorre '1113000:
.' UII1dcrh'nti,'o é USJl!o:,[f,f,\Í'pro ••.·s<:r ••.,

altemçôes no v;llori'~m,,(qu~não sejam riscos
de câmbi ••).dc Um atl'i!;<'" ,Jl'ls..h'o reconhecidcc
ou .>

• um derivativo ou lIàÓ-t:kiI'n~:ltiyo ê usado como
het1se pura riscos d~,:t;~~hQio,~~ru uin ativo ou
passivo reccnhecidos, '.

o /'tt/gr! é delno"stm~;p"Iq""'lor jU.<looe;,
:.ltterJc~s-~·o (\;'nl"1idài~na~~,d.~0101ls1r:J~_30 do
rosultade. Óiirin proi~ii49j*.".iustad..~'"o'lnel~adq.
pelo·r1sco~prólCojido(Iitl!;q;ip:.que a basé-nonnat-
~~i_~,cm;toX~;p__~$.lll L:~~\~t;~~\;3(to 3dd~P;t~tr_~~io
OOí'.'HIIt.1,fo;' '< . . ,', '

_ 21. Outros Investimentos
C Instrumentos financeiros

(SFAS 52, SFAS 115. SFAS 125, SR",S 133,
S.'AS 137. SE·\!; 138. 1)50.

H8,F60, 180, ARO 43)

Modelo do vnlnr justo
Este modelo é usado pam os seguintes tipos
dchcdg ••:
• h"dg<'''' de valor justo:

derivativo utilizado pam proteger as
31 teraçêes Ih) valor j usto (<Jt~ não sejam
riscos de c..•ârnbio) de um ativo (HJ passivo
reconhecido:
derivativo utilizado parn proteger as
alterações 110",,101' justo (que nâo "*'"1
riscos de câmbio) de "n1.1 transação futurn
finnemente comproruissnda;

• operações de lu~t:lge em moeda estrangeira:
derivativo utillzado pam proteger uma
exposição de câmbio sron? um ativo ou
passivo reconhecido:
nâo-dcrivativo utilizado para proteger
11m" cxpesicâo de câmbio de um" transuçâo
fuuna não reconhecida c já firrnemente
comprometida; 011

• um derivativoutilizndo parJ proteger a
exposiçâo de câmbio em urna transaçâo futura
firrncmentc compromissada e 0:.10 reconhecida
pode ",r«m~1biliUIdo pelo modelo de valor
justo (a alternativa é o modelo de fluxo de caixa).

o heJ/,'_ é demonsírado pelo valor jU5tO
e as alteraçôes sâo refletidasna demonstmçâo
de resultado, A allemç50 no valor jU;!O do
item protegido, 11..'1 medida ('111 que possa ser
atribuido 30 risco contra o qual se fez a proteçâo,
e refletida no valor cQnL5bil do item c na
demonstroçâo do resultado.

_ 21. OUIrOSínvestímentns
e instrumentos flnanceíros
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)-'./' ...:---

•
' 21. Oulros in~estim~tos

I ', e instrumentos financeiros

.(SF;\S52. SF,~Sli5': S~·ASlíkSf.,\S h~;
SE"''> J37. SfAS:rJ8. 050;
". F38,F6Ó, 180, AH1I43)

Modelo de fluxo de cois;n
1;'(,"lçmodelo ~ usado p3r~ 0$ seguintes tipos
de /""(I;"
• hixJg"sd< fluxo decaixa:

derivativo usado paro proteger os ..IlUX05

de caixa fuutrns (que não sejam ri fios di:'
citmbio)·d(Õ,um·tlli"o-oll·p~s..~vo·rrconhocido;
derivativo usado par.t prolegcr.fluxos
decaixa futurosjque n·ao!R.i!tIll,ri~?~df..·
d'iinhio)·dc uma iIUlf~'lC50,pre\"is_ta.isto é.
PI;ov.tl\'~I~·m~1sn5~'tinn~-;;1i,ltmle comprometida:

.:cc,rta!. cpcraçôes de·'h( .•ilg{~,cilí·_inoêdffe'.stm_I.,t~cjm:
derivativo uS:ldo.;W~·p)-rileg~r·ln,l1trC~JX'siç"jo
:de.c:illlbiodC'ilíi,o" (ld"'ixa;(.ituros sõbre um
ativo ,ou'pasSi\~ ~~~nh~c~os:'
derivativo us'1do:,p;.fJm·pn?ie#r:(la· cxposiçâo

.de ·dinlb'!<:r.de'ul11l:l tmnseçâo.prev ista,
. ~sto é. provável .•It1<1S Itl~)"fimX;men·te
comprometida; ou.
derivativo usadoparaprcteger.a CXJl.osi\,à" de
câmbio ctu:uJlk1li11ns..;ç.OOrÍ'Uiura··fimleJne;nte
comprornissada enêo reconhecida.podeser
c'l!ilÍlbiliÍ'.'do pelo mc>delóil~Iluxc de caixa
(naltcrnativa é <' modelo.de valorjusto) .

.É possivel que urna ·lrahs.~.'io.futurJ -protcgida
possa.primelto ser trnhú~1peío-medelodefluxc
de-caixa como uma tn..insaçâo-prevista.c.
P(~SI~I~v.ml~Íllt~.C':air.no·lIl{ld~ló-·.d~valorjusto,
quando se tornar um COmpJUl.l1í~s<" firme.

I ' ,

••.• " 21. Ou~os in\'(~stim?Dtos
~ e instrumentos financeiros

../
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•
" ", 21.0ulrosim'estlmentos'

I . '
,': einstrup1entos I1n8nc~\ros,

(SFAS 52; SF,'\S Ii'~SFÂsÚS;'S~i\S 1.33,
SPAS 137.S.~4lU38 • .050.

F38 •• '60.1110, ARB 43)

O h(;'df:~ê apresentado no \":.1101' jU."10. com as suas
3Ih?r..I~i."(·S.na medida em que for mil hc.!t.!ge efetivo,
G.."'Int"u ••trado ('111 outrasreceitas no patrimônio
llquido, ;1t~ o momento-em que o fluxo de caixa
protegido arl1"r" démonstracâo do 1\,":<1111""0,
Nesse momento, será cxçJüídó de outras receitas
e apresemado na dcmonsrraçâodo resultado,

-O'elemento não cft1h'(.,.~(o·~rltjdo, uu-
dcJ;'OllStraçào do ",SI111.do, , ,

E.x"ÍS'Í(' um liJllit~.adici~'~'l pará o -'úilor
cumulativoquepode ,~r.dél1~6n5tm~ em outras
receitas:' não pode ex~edci:.o ',,"cilõ'r necessário 'pal1l
compensar n alteração cumulatívn nos Ilúxos de
caixa -.[utúros esperados, _-F...sse .limite cumulativo
pode ..ser um dado derivado damutação total '10
valorjusto de ul1l.1:t'd.~Jt·:_n1et1os um elemento
nâo-efctivo computado,

A regra'geml abaixo se .aplica a/lCilg(!s

devalor jUl\IO C:hl'dgC;f:~~ fluxo clli C'O ixa.

o :itclwprf)te,gJd~. se' ~ó~.:r.nan~e~ro~~ríà~,pn-..~iS3
iiJé,Juir"IÓdoS'()s rlsco"qiic':ii'ci~ilí';O vzílôr iustordo .

.d~:~~::o~:'~~~~t~,ç~~I'~~t:~U;;;~~':/:J:Jts.
\v~iórd(lS1ode-um :ilel.ú~í~ci~li nâ<ocl'i ro;.todbS
':~,1~s~cos:doit~~.:dé~:ê.~ifs~..~~,~s~{õs.~:':

1 • ,_ 21.0utroS~\'estlme!'tos
,; e Instrumentos financeiros .'
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_ 21. Outros ínvestímentos
e instrumentos Ilnaneeíres

_ 21. Oujres lnvestímentcs
e tnstru.jncntos financeiros

(SFAS.51, SFAS 115, SFAS 125, S~:.\S 133,
Sr.·'-,> 137, SF'.>\.'>138, USO,

F38, FliO, 180. AR H 4~)

O item protegido deve ter efeito sobre ti

demonstrnçâo do resultado.

Este "fio pode ser um item que j:i foi rernensurado
pelo valorjusto na dcmonstrnçâo do resultado.

o item protegido n.:;o pode ser um: ativo detido
ôllr o vencimento, CXN-to no que 'tange a riscos
de crédito ou câmbio.

1I1"~~fdecâníblo ddn\·estimtnCIi.liquído .'
O m'ooclo ~lu.-'.dge·ck>câmbio d~'i~~'e~tilllentQ
liq uldo ~ aplicadoq uando UII1 derivativo ou n50
dcrivntivo forusado p"r.l pro""p-er.uma exposiçâo
de câmbio em UDl investirncntollquido em entidade
cstrangcim. Entretanto, essas opemçêcs de hedgl.'.·
"00 são pcnuitidas em contas ~onsolidJms, salvo
se o membro di> ~ruP() que possuir.o invcstlrncnto
também detivero hedJ;e..

Esses hedl1l?S ~.'lotratados de forma-similar
ao, hed,l,>i:' dcIluxo do mixo. O hWgc: é
demonsnado ao' \1\1or justo e. na medida em
que forum hf!:iI.~~~efetivo. as aheraçôes sâo
demonstradas C'Ul outras receitas 110 patrí mônio
liquido. Q,,"I1<1<;.) investimento liquido ê vendido,
é excluido das outras receitas e apresentado na
demonstrocâo do resultado,

_ 21. Outros ínvestímentos
e Instrumentes Ilnaneeíros
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•
1 22. Extblção e reestl1!tumçli~. I dedívídas " ' .

• I

Odébilo é <o",id~o extinto pnní fins de
relatório ':fiii:mcei.i"~.-q'~nil do:
~o,cillilCnte:,i>aga'~"".~"rc ,\:]itlcrndÓde 1003,

Q~ Stiri~.'ohriga·çÔt.~ C:OJ~l respeito oo 'd~bi1o: ou
• (l emitente é juridicumcnte'fibemdc. ,qll~r'

judicialmente querpelo credor, daposiçâo
de ~Ievcd<>l"prin<.ipnl. '

A diferença entre o vak •. pagopnrncxtinguir o
Mbilo c ova Iof comábillíquido do débito deve
ser (fútada como item cxtmordinário.

Quando Ul1tJ empresa' oferece titulos.adicionais
ouqualquer (lutm:.coiúmprt"sta~'àça ao detentor de
suas oorigaç?:ics convcrslveis.iccmo ".inccntiw para
q~ c.x~lva~pri.lIf~1n~~i.t~>~IIS.il,i~ilos de-converter
óbiigaçõcs',cin .lilIÍIÓ,,!.ifé,p"rtõC'paÇã"p:,iril11ooi.,l

'~ji~~~~~~~~;~;m~:t~~~:~ar@jt;~~&~itliIOS
tidiciôtit'!is'!oU -ou lrtl~·',;c'ontr?p~stn~·l)e·s_em jfkL'ls
'-~l)(d~K'ejiti~~,;:" ': ..' ... .. ': . '. : -,

,.N~C'ori~a.oilii~çaOid(,~U1j~yicest,~t~;f~á·o,:~e;'débitos

:~~~~:"~ét~~~~!i~j.t::t)rj~~~kt~~;m
:djr~~I<ta<K>s:fi~:üi;:"irás,~rifrctitii&sjpcjo'emitcutc

,t:<~:~:~~à~sr;n?j~~iÚfÍti:iOS~í:"iilindc'
, :Yçptis~~sSõe~:;~~:ei~5cs.·dc.,:~q~·:í.lqüer..

I~ci·rtieijxi~~,SQêj~iiirJ~(f~-u m;,a'~riiéiÍi.(O

a ·uili ci:~-d"rc_6~f~:a.;Ç~'e~~:~~~~al~~nto:,o.u
.·_pol;·UJ:n;t_:nlod_lfWacl(l'~bs COiía~çõe$·.c.{lntr:ltuili$.

.~
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_1 "nJAth'Os intlUlgíveü ' .
, " (exCI1!o fundo de conién:lo) ,",': •

' .: 23. Ativos In~\'eis
. (exceto fundo decomérdo) •, .

As, l'Cduçôcs;p!rinu.nenl~~_. no valor-de "irit:l!lgí\1:!'.is
d~'e'-n ·ser .regist_r'tl.d.1S:_illledintmn1!Jitc:'

Os ~ti\·(ls~in~iri!tive,is'dt.\'V~I~lset, ~ç'Sis,tr3dos. .
aocustoc,.•lÍlÓTI.il~'likiSI*1.vid:' ÍIIil~~~,,;iÇo

.~\'llhr~.: p,OrI~11{ix~·í~('I.'·likixilno:de'·49·:;In~.
·bS·Cii.i(tOS:tcl~donado~ i:OJ~':lth~sjnt~tn:~hiC~S

.'.dcsenvolvidos.internamcnle qu:c 1150 ,~!iõs~l1i'

ser Klentiikallos .ej>an.'dânl<'nle. t<:nhâl1l:llidá,
iÍld("tc:n~i'inad:is"otl ~juminerentes 3'lill'~;.
empresaem fU!1\~j6J1311~('nt~.s.loo'norti.r.ad~.
qU3 ndo incorridos. I

. ;

1
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I '_
25.lWcupcraçilo d~ath'os

I I '

,'", ,
o SFAS 12L~"p(.;;cJ?n'dirdíi;:.es;paf'lo
':l'ConlX'\:imcnlo d"~'rd"st'J'!lr r~duç)jo.de.valor
'!\úbrc ailvosde ,_~~rir~)n~:;::b;.~llcomo de 'certos
iritan.gh:ci~e. rC$&.~i\~o:fu.ndo.·d~comércio,
Seu escopo ex(~h;i\'101" inslnunen tos' financeiros.
rnmsncõcs etc 1~~ib.~p_~Zl'de -in~itljkõC~
financeiras comseus-clientes.custos diferidos
de !KIIl i::j~~oc ·alh~(.silscais_~-if('ridos.

A~ empl\:'s..'l~ s.1o'Óbiismbs.a. revisar o's ativos
vembusca de.possi\~el;I~~dll,~io;dc.·\'al(jr:9u3~o
eventos 0(; f1lt('ri1çÕ~s de ~iit"unst5ncias,iÍldic;m
que.o valor i..~~-rüurÚI·~do3ij\,~ '(X'~s~r_n~_6ser nYJi~
recuperável. l~ci};p'l9sdéS~t:'S'('''Cotos ou
aheraçôesdcCircun.·üfihc,~lS·iilt:Jucm: declínio
l1Q valor de ÓlcrcA<l6,d~nti\'~s: .liernçõe. no
t~Xh!I~~~O00 modocomo.osauvossâousadcs:
mudancas advc••.~_s.:,·I~lõ.ta!orçs~juridi~ clima
,cinJir=ri"l,ouifu'ê'd'iá~s rCguHtlóii:t,:"c:Ulmjl~o

,r~fl~ri~~~t
""'íiIlUll,fas.-",, '

f2;~I~m~tbê~~7~~~~m~;:~~F~s·
'lJIll3:einp~'~1q\~~~~Sa:r.e~S'i~l!ti~ll11l"~H~
,p3ra·:~('~~"riniJ1#!~1~s.~~~'~..4.~':~:U~\;~I~,r~·~~il1~in'é'.
cnc~~QjD_d3.n;r~\~',!.iti!,D~,poli_ti~$:(I~~,p'.~Cci..1ÇOO,
As c\'e.~tu~lB;:illlcr.í~éS:na)~ã\.~~iitã'úti1~:r'di'\'elú
scrcoI\Sid<i:<Íâ"S'~~rhd"il1~~t< d:imcd~rlO da
c\'\i'ilfuâJ :reduÇàc/d.e'~hilor.

, .' I , •

_;, 25. Recuperação 1i'8ti\'OS

;:.'~-'.

,,'
-1\,ê1s.

~j~~~í~~!f~~'!8~~H~~~~~:'~j:~;:~
·"ti;f;~~~~r\tlI~i~:il~tJ.~I~~i'~~:rc:~:j~
,wruiOilihx,IQ ~lIsiocoiii,;tid,;,ou'Pcl,,·ÓlCr(.1do
(",,,,;,;óif*,iO), '
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, .' 1""" ._
"25.R«uperaçãodeatiyos 'i:

I '" ,

Eri,bcrrrt o 'déIUori~rnli\~.fal.::cm .~liÜ'"O~·.
o' termo ~t!rolJncht(!SI!:r~ren~ 11,UI11 g~'_lpo de.ativos.
Osativos devemser 3grup~dos no nivel mais
infrri(lr.p3m.o·quull~lp·ni\'"Cis-dí:.~ fluxo de'cu'ixo1
identificáveis.independentes 00'11 uxode caíxu
de outros g':UJ'k"Js de ativos

o fundo-de comércio 113 aqulsiçãc denegócios
deveser 3S~CCi...-.dO COIl1 UI,Il"gnlp<' deativos
qu_~'cst~ja relaclomdo. _pelo valor escritura I
desses ativos. Se o fundo de comércio estiver
associado SOJDent4: com-parte do~ ativos sob
nvt11iaçlío~ Q fundo de coruêrcic dcvc scr alocedo
proporcionalmente aosativos correlatos.
oxu base nos valores justos r~lnli\'•...-s.dos ~1IÍ\"l'S
adquiridos nas respectivas d:-.11..1S de aquisicão.
salvo se houver evidêuciupara apoiar um
ruétodode 0Ioc,,,,50 dif • rente.

"nlomlll"pri.;porcio1l..1;u,n'gMilho 1"'''' d<'.leniliil,or~~;ª~~~~:~
··~k~h~oS·itfb· ~;o e ·dl~~i('..1io de.um nt.i~~~;;·

;,"silã'ot,d~co.n~áó e;se'rrí'Juios~ sàocol1l~Xlr.l~6:~-.

.~I;~ê~~ffi,::':f~
':A,m~~içào oope,;:hpan-eduçdo de valor
'é:dflcii1iin!Jd:f5",dlizi,\dli ovulcr ."',ihmil
·de1ul11'dúvO-·ao:scu ·\:3Iõ'r;justo. O~:vQk~
t'sctitordl'ro(Jüzi{lo seróma a nova-base
decusto 'para o ativo.

.o\.NJlC 24;:tla~·cst~.b\.~I~cc·:(r.,h"úllenloespecifico
PO"', rundo,:d c coniércio,

,.'; J ...~

:'
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.qS;.nLL,(OO ,(tC (~tiXa:cOllsisi~~l'i,nn$·~lltr.ld~s·,futuras
'dJC:-J:!~~que sc.espcru &!j:!n1'gcradasPel~'atlvo,
nl~~.9.S~~S'jí(lj,<.;JtiH.lf~s'qllç'~ espera nccessãrías.
para obter essas, t't1{riidà~! O~ fluxos de caixa
futuros devemrepresentar-a 'melhor cstiruativa
da empresa,. baseada em-pressupostos e projeções
razoáveis c: bem ;jli\xTÇ~b.iaS.

o ,".i lorj usto deveser.baseado cru pn.."Çoscotados
pelomercado.ue houver, 'Se.nâo 'IK.""\I"\.~,, preços
cotadospelo mercadcdispouivcis, usam-se m'
nielhores"infoolucôc!i;'dispon'íWis .
.F~a~·,inrflnn..1Ç~s'jx.~r~~';H)(lluir.(".I valor presente .
00<::fluxos de \iúxa antes dos impostos estimados,
usaudo'urne.taxa de .désconto .mcnsu rável com
os riscos 'ellvblvidbi ..l)lOÔéi'o.s:cie csiabelecimeruo
&, preços de op;'Õ<s:;t\~\iii;!"de J'r,rc'iI1~«9:iÍ>. .
moâé·lo~de\sprç·"(lhj,, •.i:KIb,'pórOliÇ.õcS.Q':rúÍli.c
'ftinlliín·",ôtnis; .. ,

..,.' .

;~~~~:R~j.ºJzo,"',':.~:·:;~)~i~~;UdÓ'Jt.i'ij~~Ít'~~"
,fl:litJo'dc'~o, _.': ,(!::ô.ri,~3h:f~e':qllc'· :' .

'~E~:~J~r~~;r~~~$~{!,~liJ~ii~~:'~.:

';]i~r~tw.f!·#íwr'.}'ll"
~',' ~",'

, .
j'1. ~~.



Dissertação de Mestrado (Anexo V) Luiz Francisco Guerra

ANEXO V

Conforme já apresentado na Parte 1 deste trabalho, a poupança brasileira está

atualmente em tomo de 21% do PIB. Porém, somente 17% do PIB é poupança doméstica e

conforme já discutido acima o Brasil continua dependendo de aproximadamente 4% do PIB

de poupança externa. Esta é uma situação delicada. Sem poupança, seja ela interna ou

externa, não há crescimento, por outro lado, depender de poupança externa sem ter um

plano claro de geração de exportações que a sustentem a sustentem é danoso a longo-prazo.

Conforme apresentado na tabela abaixo a poupança brasileira nunca foi muito superior aos

níveis atuais, o que é pouco tendo em vista as necessidades de investimento e crescimento

do país.

Taxas de Poupança' no 8rasíl- 197111996

(Em porcentagem cio rm)
Penodo Poupança Poupança do Poupilnça

Privada (A)J Governo (B,·t Doméstica (C,.I\+Bl

1871/1980' 12,35 5,53 li,93
1981/19902 19,67 -0.40 19,2'1
1991/19961 16,95 V?9 Hl,54
1891 14,2'1 3,51 tz.zs
19')2 H84 2,,'1::3 20,02
1993 16,65 2,45 19,10
1994 113,15 4.30 20,45

lH05 19.71 -1,65 18,06
lH96 H11 -1.2.6 15,85

Poupança POLlFI!,mça
Externa (D) Total

(E ~C+D)

3,81 21,80
1,5"1 20,84
0,83 19,37
0;:'36 18.11

-1,60 18,42
0,18 19,28

0,30 20,75

2,48 20.54

:t27 19.12
Fontes: IUGI, (Novo Sistema deContas Nacionais): IIM:U'J,. 51'1:/MI: 1I'lJv'C/\C, Elaboraçilo CCFPfll'l.A

Conforme já apresentado na parte 2 deste trabalho, a despeito de outros fatores que

também influenciam o crescimento econômico, tais como o grau de desenvolvimento

institucional (1), grau de crescimento da população (n), o nível de escolaridade (óu), o nível

de progresso técnico (A) e do grau de crescimento do progresso técnico (g), há uma relação

direta entre o nível de poupança (s) de um país e o seu grau de crescimento per capita (Y /

L), conforme demonstrado na fórmula abaixo:

(~ J - ,a/l-". ( n + .; +d r-'< .A .e"'
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Mantidas as demais variáveis fixas, quanto maior a poupança de um país, maior será

seu crescimento per capita.

O gráfico abaixo mostra claramente, em uma perspectiva histórica, a correlação

existente entre poupança e crescimento.

Investimento e Crescimento Econômico do Brasil ~ Anos Selecionados

15%

5%

10%

10%

-5%

f'-.. co .Ol> lO .•..
<O co ti,)! 01' CI)
{?> ." .". ~ .,..
"" ••• .•..' ~, -

0%

WiJflIjlWjj,4; çr~s-o imentQ eeenorn iç~ .{elie eJ~esq'l,!lerdaJ
ânV9G'E~narnlo "'% do ~ua (e$1oaR;:J! d!,~hiil)

fontes: BJJ7CO Central fi NiGE

O Brasil tem um problema estrutural no que tange a poupança interna. Um dos

motivos pelos quais o funding interno não atende a todas as necessidades do financiamento

a longo prazo é que mais da metade da população brasileira não tem sobra de renda líquida

para aplicar no mercado financeiro. A maior especificidade (e perversidade) do caso

brasileiro é que ele tem a pior concentração de renda entre os países industrializados. Os

trabalhadores com renda familiar inferior a 8 salários mínimos gastam o que ganham. Nas

faixas superiores de renda, a fatia destinada a formar uma reserva financeira oscila entre

6,5% (de 8 a 10 salários mínimos) e 26,3% (mais de 30 salários mínimos). Mesmo essa

"sobra" está abaixo do recomendado por especialistas em finanças para manter um

patrimônio financeiro adequado para a aposentadoria (30% da renda). A dedução lógica é

que, a solução do problema de distribuição de renda no Brasil aumentaria os gastos em

consumo, e não provocaria nenhum "aumento da poupança (ex-ante)". Pelo contrário, seria
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preciso ter um ganho extra de renda para se aplicar no mercado financeiro. Uma melhor

distribuição de renda propiciaria ampliação dos gastos em consumo, multiplicação da renda

e, no futuro, maior "poupança ex-post".

Aplicações flnanceiras das faruílias brasileiras ....J 'i96
Em "'1,

Mais de 30 26,3 49,8 38,8

cu

Dóla r c
ouro

Satáríos Sobra da Poupança Fundos
mínimos renda mútuos
De8a 10 6,5 96,3 "'i .,.c,. i
De 10 <l 1" 7,6 97.6 6,8
De15 a 20 11,1 88.2 1),0

De20 a30 13,2 89.3 9,9
2.7
0,3

6,6 4,9
Fonte: IBGE apud Foll1ade Silo Paulo, 14 fev, 2000. p. 2.4.

Os modelos de previdência podem ser de dois tipos: repartição e capitalização. O

primeiro, também conhecido na literatura como pay-as-you-go, tem como princípio que as

contribuições dos indivíduos ativos formam a base definanciamento do sistema, que é

repartida de acordo com a totalidade dos inativos. O segundo modelo prevê que as

contribuições arrecadadas (voluntárias ou compulsórias) dos indivíduos ativos são

capitalizadas, e depois disponibilizadas individualmente, no período das suas

aposentadorias. Os dois sistemas não são excludentes e têm impactos diferentes sobre as

taxas de poupança. O sistema de repartição em geral é público, de caráter universal e

compulsório; o de capitalização é privado, com o objetivo de garantir uma previdência

complementar, e é administrado por entidades abertas e fechadas (fundos de pensão).

A depender do modelo teórico utilizado, o impacto sobre a taxa de poupança e a

acumulação de capital irá ser diferente. Os modelos do tipo Diamond (1965) mostram que

há um ganho de poupança per capita, caso se passe de um sistema de repartição para um de

capitalização. A intuição é que o sistema de repartição é refém do crescimento da oferta de

trabalho (ativos). Se esta é inelástica em relação aos salários (em um contexto de

acumulação do estoque de capital), haverá menos recursos a serem poupados.

Esse efeito redutor sobre a taxa de poupança é mais significativo se a geração

presente percebe que a taxa de oferta de trabalho é maior que a taxa de retomo do capital.

Se o crescimento populacional for maior que a taxa de retomo do capital, a instauração de

um sistema previdenciário por repartição proporcionará aos agentes um rendimento
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superior àquele obtido por meio da poupança. Como nesse modelo os agentes não podem

aumentar a sua contribuição previdenciária com vistas ao aumento do seu retorno futuro, o

efeito-substituição não pode se manifestar. No entanto, o efeito-renda positivo acarretará

um maior consumo presente e uma retração da poupança." Em outras palavras, a motivação

para aumento de renda dos indivíduos ativos é menor, pois parte de sua poupança irá

financiar os inativos contemporâneos, ou seja, não há efeito substituição em resposta ao

aumento da taxa de juros, como se espera no modelo de capitalização.

Nos modelos de altruísmo puro [Barro (1974)], em que existem transferências

intergeracionais, os agentes incorporam em sua função de bem-estar a utilidade dos seus

descendentes. O resultado da mudança de um sistema de repartição para capitalização é

nulo, ou seja, a taxa de poupança será a mesma (equivalência ricardiana),8 pois os ganhos

auferidos por uma geração serão repassados para seus descendentes.

Estudos do IPEA mostram que a reforma previdenciária teria dois aspectos

principais: primeiro, a introdução de um regime de capitalização para beneficios acima de

um teto básico individual (em torno de cinco salários-mínimos), e mudanças nas regras de

aposentadorias, como extinção da aposentadoria por tempo de serviço. Essas mudanças

poderiam afetar positivamente a taxa de poupança doméstica de dois modos: a primeira

mudança incentivaria os agentes econômicos a pouparem mais a cada nível de renda

[Munnel (1976); Feldstein (1974 e 1996)], e isso elevaria a propensão marginal a se

poupar. Os sistemas de capitalização podem formar hábitos de poupança acabando com a

chamada "miopia", na medida em que explicitam a relação entre o ato de poupança e a

obtenção de um beneficio futuro. O indivíduo toma consciência que deve poupar para

consumir no período inativo, afastando-se do comportamento de risco moral (moral

hazard).Com a segunda mudança, abre-se a possibilidade de se aumentar a poupança do

governo pela redução dos gastos previdenciários - um dos principais focos de

desequilíbrios das contas públicas.

Neste estudo do IPEA, assume-se um período de transição de quatro anos, com

crescimento dos gastos da ordem de 2% do PIB. O resultado do exercício mostra que a

reforma da previdência poderia gerar poupança adicional de 4,5% capaz de garantir

crescimento consistente da ordem de 4,5% a.a ..
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Um terceiro aspecto importante seria a contribuição dos inativos. Isso ajudaria no

equilíbrio dos gastos previdenciários do setor público.

O problema desta transição, no caso brasileiro, é que estima-se que ela gere o

reconhecimento de um passivo de 2 a 3 vezes o PIB, uma vez que há direitos adquiridos a

serem mantidos. Na realidade, o déficit não é gerado mas somente explicitado. O sistema

de repartição é, na realidade, um compromisso para com os trabalhadores e atuais

aposentados que equivale a uma dívida pública implícita (Hidden debt). Entretanto, a

reforma toma esta dívida explícita, o que pode acarretar instabilidade macroeconômica em

um contexto de incerteza, influenciando o estado das expectativas.No Chile, caso mais

famoso de reforma previdenciária na América Latina, a reforma previdenciária que

transformou o sistema de repartição em capitalização (com adesão compulsória) iniciou-se

em 1981. Estimativas da CEP AL (1996, p. 95 e 96) mostram que a poupança previdenciária

média dos trabalhadores cresceu de 1,6% do PIB, entre 1980 e 1984, para 3,3%, no período

de 1990 a 1994; enquanto isso, no mesmo período, a poupança privada cresceu de 4,7%

para 19,7% do PIB. Entretanto, no caso específico da reforma previdenciária no Chile,

substituiu-se o sistema tradicional por um novo programa privado compulsório, totalmente

capitalizado e administrado por entidades privadas [Associações de Fundos de Pensão

(AFPs)], porém mantendo-se o sistema público como uma opção de second-best destinado

às camadas mais pobres da população.

Para fins deste trabalho, o efeito mais marcante da passagem de um sistema de

repartição para um regime de capitalização parece ser o desenvolvimento e aprofundamento

do mercado financeiro como um todo e especificamente do mercado acionário

especificamente. Em um sistema de capitalização a poupança acumulada pelos

trabalhadores deve ser investida para propiciar o retomo esperado, gerando assim uma

demanda por ativos financeiros que dinamiza os mercados de capitais tomando disponíveis

um maior número de instrumentos, produtos e serviços de intermediação, além de

proporcionar o fortalecimento das entidades fiscalizadoras.

Portanto, existem razões para se acreditar que uma reforma da previdência, que

promova a expansão do regime de capitalização, possa proporcionar, a médio prazo,

maiores taxas de poupança doméstica e sejam benéficas ao mercado acionário.
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ANEXO VI

PRINCIPAIS MUDANÇAS -- .
IAntes.. Como ficou
Definição de Sociedade de Capital
Aberto A companhia é aquela que tem os seusA companhia aberta era aquela que •• valores mobiliários negociados notinha os seus valores mobiliários

negociados em bolsa ou no Mercado mercado de valores

de Balcão.
Fechamento de Capital • Foram criados critérios de avaliação

• Quando não era possível localizar e para a aquisição da totalidade das ações
conseguir da companhia no mercado
a anuência de todos os acionistas • Se remanescer menos de 5% do total
não havia procedimento previsto em das ações da companhia, o resgate
lei para o fechamento de capital. desta poderá ser realizado com o

• Acionistas minoritários não podiam depósito do valor em banco à disposição
requerer nova avaliação da dos titulares.
companhia quando do fechamento • O acionista minoritário que perde
de capital. liquidez pode obrigar o acionista

controlador a comprar as suas ações
pelo valor avaliado conforme os critérios
previstos na lei

• Titulares de, no mínimo, 10% das ações
podem requerer nova avaliação da
companhia quando do fechamento do

....._ ....
, capital~

Ações Preferenciais • A proporção foi reduzida para, no
• A emissão de ações preferenciais máximo, 50% das ações emitidas

não podia ultrapassar dois terços • Dividendo mínimo fica sem limite para
das ações emitidas companhias de capital fechado. No caso

• Dividendo mínimo de 10%, salvo no de empresas de capital aberto, foram
caso de ações com direito a criadas três vantagens alternativas,
dividendos fixos ou mínimos além do direito de receber ou não o

• Não havia uma classe especial de valor de reembolso do capital com ou
ações para companhias em processo sem prêmio
de desestatlzação • Companhia em processo de

desestatização poderá criar uma classe
especial de ação preferencial com
direito de veto a deliberações da
assembléia geral

• Foi eliminada a proibição da
incorporação do lucro remanescente ao
capital social da companhia,
aumentando em proporção maior a
participação do estranqetro em relação
ao acionista residente no Brasil

Regate de Ações • O resgate de ações passa a requerer a
aprovação de acionistas que
representam, no mínimo, metade das
ações da classe atingida I.
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IAcordo de Acionistas
• O acordo de acionistas podia prever

regras sobre a compra e venda de
suas ações, preferência para
adquiri-Ias ou o exercício do direito
de voto

• O rol de matérias que podem fazer
parte de um acordo de acionistas foi
ampliado para incluir o poder de
controle.
O presidente da assembléia oudo órgão
colegiado não computará o voto
proferido com infração dê acordo de
acionistas
A abstenção ou o não-comparecimento
de acionista, que faz parte de acordo,
dá direito ao prejudicado de votar em
seu lugar

Direito de Retirada

•

•

• No caso de cisão, o acionista dissidente
passa a ter direito de retirada se houver
mudança de objeto social, redução do
dividendo obrigatório ou participação
emgrupo de sociedacj~? ,

!Voto múltiplo
• Acionistas representando no mínimo

20% do capital podiam eleger um
membro do conselho

• Acionistas representando pelo menos
15% do capital votante ou 10% dos
preferencialistas ou a soma de ambos
No exercício de voto múltiplo, os
acionistas com mais de 50% das ações
com direito a voto terão o direito de
eleger o mesmo número de membros
mais um

Escolha do auditor

•

• A escolha do auditor fica sujeito ao veto
dos conselheiros eleitos pelo voto
confqfrTlE!êI!?eçªoacima

"Insider Trading" • E vedada a utilização de informação
relevante ainda não divulgada para
auferir vantagem

Membro do Conselho • A possibilidade de membro do conselho
não residente, introduzida por Medida
Provisória foi mantida

"Tag Along" • A venda do controle de companhia
requer oferta pública de aquisição das
demais ações com direito a voto por um
preço de no mínimo 80% do valor pago
pelas ações de controle

MUDANÇAS SECUNDARIAS
IAssinatura de Certificados de ações

• Certificados de ações assinados por
procuradores que deveriam
depositaras procurações com
exemplar das assinaturas na bolsa

• Todos os requisitos para a validade da
assinatura de Certificados de ações por
mandatários passam a ser estabelecidos
pela CVM

(

."e.
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Propriedade de ações
• . A propriedade de ações era

presumida pela inscrição do nome
do acionista no "Livro de Ações
Nominativas"

• A propriedade é também presumida por
extrato fornecido pela instituição
custodiante

Custódia de ações fungíveis • A instituição custodiante passa a
adquirir a propriedade fiduciária das
ações

• São criadas mais obrigações para as
instituições custodiantes que valem para
todos os valores mobiliários e não
apenas para ações

Emissão de Partes Beneficiárias
• . A companhia aberta somente

poderia criar partes beneficiárias
para alienação onerosa, ou para
atribuição gratuita a sociedades ou
fundações beneficentes de seus
empregados

• Companhias abertas não podem mais
emitir partes beneficiárias para qualquer
fim

Debênture
• A debênture era registrada no

registro de imóveis
• O prazo para notificar os

debenturistas de qualquer
inadimplemento pela companhia era
de 60 dias

• A debênture passa a ser registrada no
registro do comércio

• Este prazo passou a ser de 90 dias
• Várias pequenas alterações

procedimentais foram feitas para dar
maior flexibilidade ao instituto

Arbitragem • O estatuto pode prever arbitragem

~cionista Controlador • O acionista controlador de companhia
aberta ou grupo de acionistas que
elegerem membro do conselho passa a
ter o dever de informar imediatamente
a modificação em sua posição acionária
à CVM
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Prazo de convocação
• Prazo de convocação de 8 dias de

antecedência • O prazo para companhias fechadas
permanece como era

Para companhias abertas:
• O prazo de primeira convocação de 15

dias e 8 dias para a segunda
convocação

• A CVM poderá aumentar para 30 dias ou
interromper o prazo a pedido de
acionista

Publicação • Na publicação que precede a AGO, os
administradores devem incluir menção
do parecer do conselho fiscal, se houver
e demais documentos .

....... ._ _ :.. - - ..-

Quorum Qualificado • A CVM pode autorizar a redução de
quorum para assembléias especiais de
acionistas preferenciais

Composição do Conselho de
Administração

• Fica claro que o presidente do conselho
pode ser escolhido pela assembléia ou
pelo próprio conselho

• O estatuto pode prever a participação
c:I~~f!lpre.gados no conselho .

Membro do conselho • Os membros do conselho deverão ter
reputação ilibada e não devem ter
conflito de interesse

Administradores

Composição do Conselho Fiscal
• O conselho fiscal era composto de

no mínimo 3 e no máximo 5
membros

• Administradores de companhias abertas
deverão informar as modificações nas
suas posições acionárias na companhia

• Esta regra permanece para a companhia
fechada, mas no caso da companhia
aberta, o conselho será composto de 3
membros. - -

Competência do Conselho Fiscal • Fica claro que qualquer dos membros do
Conselho Fiscal poderá fiscalizar e
denunciar os atos dos administradores e
apresentar pareceres, bem como
representações à assembléia

• Foi incluída uma restrição ao poder de
solicitação de informações ou
esclarecimentos por membros do
conselho fiscal no sentido de que estas
devem ser relativas à sua função
fiscalizadora.

Responsabilidades do Conselho Fiscal • Foi incluída uma nova responsabilidade
de exercer as suas funções no exclusivo
interesse da companhia, sendo
considerado abusivo o exercício da
função com o fim de causar dano à..
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~- "" "" ~
companhia ou aos seus acionistas ou
administradores, ou de obter vantagem
a que não faz jus

• Os membros do Conselho da companhia
aberta deverão informar modificações
em suas posições acionárias na

..- companhia
Orçamento • O orçamento pode ser revisado

anualmente quando tiver duração
superior aum exercício social

Lucros a realizar • .Hou,,~ mudança na forma do cálculo
Dividendo Obrigatório • Mudanças no cálculo do dividendo

obrigatório no silêncio do estatuto social
• As companhias abertas podem aprovar

dividendo inferior ao obrigatório
somente para a captação de recursos
por debêntures não conversíveis em
acões

Incorporação • No cálculo da relação de troca, a CVM
poderá criar critérios alternativos para
companhias abertas, e a opção da
cotação média foi retirada da lei

• A avaliação do patrimônio somente
pode ser feita por empresa
especializada no caso de companhia
aberta

• Estas normas passam a valer
expressamente não só à incorporação
da controlada pela controladora, mas
também à incorporação da controladora
pela controlada, à fusão de companhia
controladora com a controlada, à
incorporação de ações de companhia
controlada ou controladora, à
incorporação, fusão e incorporação de
ações de sociedades sob controle

, comum. ----,

Prescrição • Prescreve em três anos a ação movida
pelo acionista contra a companhia,
qualquer que seja o seu fundamento

Isenção de publicação •• A adição do requisito "capital inferior a
um milhão de reais" (introduzido na
Medida Provisória nO 1.638-2 )
posteriormente nO 1.958-34) para a
isenção da exigência de publicação
I?FE!vistano Artigo 294, foi mantida


