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Resumo:

o trabalho avalia a problemática existente na saída de investimentos de capital

de risco no mercado brasileiro enfocando, de forma especial, a alternativa de

saída através de ofertas públicas iniciais de ações.
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Capítulo 1. Sumário Executivo 1

1. Sumário Executivo

o objetivo deste trabalho é avaliar a problemática existente na saída (exit) de

investimentos de capital de risco' no mercado brasileiro.

Todo investidor que decide aplicar seu capital em investimentos de risco tem como

objetivo a venda de sua participação com um substancial ganho de capital, que

remunere o risco associado a este tipo de investimento. De forma geral, a saída do

investimento se dá através da venda de sua participação a um investidor estratégico ou

através do chamado IPO (lnitial Public Offeringf

o mercado brasileiro de capital de risco tem adotado, por motivos que iremos abordar

adiante, principalmente os desinvestimentos através da venda para investidores

estratégicos. Isso impacta na oferta deste tipo de capital por serem reduzidas as

opções de saída. Toma-se relevante, portanto, um estudo que contemple as razões

pelas quais o IPO não é considerado, no mercado brasileiro, como uma alternativa

viável de saída dos investimentos de risco.

Um dos aspectos abordados é a situação do mercado acionário brasileiro. Ele sugere,

por características como seu baixo nível de capitalização, sua pequena liquidez e sua

alta concentração,. que reside aí uma das causas.

Entretanto, entendemos que o fortalecimento do mercado de ações é condição

necessária porém não suficiente. Uma clara identificação dos problemas associados ao

exit de investimentos de risco no Brasil passa também por se avaliarem as vantagens e

desvantagens do IPO em si, independentemente das condições do mercado acionário

no qual ele está inserido.

I O termo "capital de risco" adotado neste trabalho, a menos que explicitamente informado, refere-se

tanto a venture capital quanto a private equity, já que para os nossos objetivos não é tão relevante uma

distinção rígida entre estes termos. Para uma definição dos dois termos, ver capítulo 4.

2 Estaremos utilizando neste trabalho, de forma indistinta, os termos em inglês de uso consagrado e os

em português.
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Abordaremos, em especial, a falta de cultura de desinvestimento no mercado

brasileiro, a morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas, os custos

associados à emissão de ações, a pequena participação dos fundos de pensão como

compradores de participação em empresas e a existência de outras alternativas que,

em alguns casos, sejam mais interessantes que o IPO.

Nosso objetivo é responder a duas perguntas que serão as linhas-mestras do trabalho:

(i) Se partíssemos, hipoteticamente, do pressuposto que as propostas em andamento

para fortalecer o mercado acionário brasileiro (em especial a Nova Lei das S.As.)

foram implantadas, seria natural esperar. um aumento automático do número de

ofertas públicas iniciais de novas empresas em nossa Bolsa de Valores?

(ii) Em conseqüência, seria natural esperar que os investidores de capital de risco

teriam ampliadas suas opções de exit e, portanto, ampliariam também a oferta deste

tipo de capital?

Ao priorizarmos a avaliação da questão da saída como forma de fortalecer a oferta de

capital de risco, não estamos apenas focando um dos aspectos determinantes da

rentabilidade deste tipo de investimento. Estamos também abordando a conclusão de

um processo de investimento: é o sucesso de uma saída que viabiliza e atrai a entrada

de novos investidores '.

3 Obviamente que a opção de saída não é o único direcionador para a expectativa de elevados retornos

sobre investimentos de risco. As dificuldades de originação de oportunidades de investimento,

restrições à alavancagem financeira e instabilidade no cenário macroeconômico podem reduzir as

expectativas de retorno e, portanto, limitar a oferta de capital de risco no Brasil. Esse trabalho,

entretanto, irá procurar focar o problema específico do desinvestimento
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2. Motivação para a realização deste trabalho

Não há crescimento econômico sem a disponibilidade de capital para

investimentos de risco

o crescimento econômico de um país é, por definição, um aumento da renda per

capita ao longo de um determinado período.

Esse crescimento está relacionado com a acumulação e produtividade de fatores e

com o progresso tecnológico". Alguns países são ricos não apenas porque acumulam

fatores como capital e educação, mas também porque os utlizam de forma muito

produtiva em suas economias, sendo alocados em atividades com maior potencial de

crescimento e que gerem mais retomo.

o progresso tecnológico, por sua vez, é o motor desse crescimento econômico e

decorre da busca de novas idéias, motivado por captar, em forma de lucro, parte do

ganho social gerado pela acumulação dos fatores. Sistemas de proteção de dados na

internet, por exemplo, são inventados e comercializados porque as pessoas pagarão

um prêmio por uma melhor forma de proteger os dados na rede.

Dessa forma, o caminho para um crescimento sustentável a longo prazo no Brasil

passa pela intensificação do desenvolvimento de novas tecnologias e do processo de

inovação.

o Brasil, durante todo o período em que teve sua economia fechada ao mundo através

da reserva de mercado, cultivou empresas que não tinham como prioridade a busca

desse avanço tecnológico. A competição era restrita aos players locais e um eventual

investimento em pesquisas e desenvolvimentos de melhores produtos e processos nem

sempre era recompensado (pelo menos não no curto prazo).

4 Jones, 2000.
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Quando, excepcionalmente, algum investimento tinha que ser feito, como, por

exemplo, na ampliação de uma planta industrial ou na compra de maquinários

(raramente em investimentos em pesquisa e desenvolvimento e evolução tecnológica),

recorria-se ao dinheiro fácil e barato das instituições governamentais de fomento, em

especial do BNDES, que, sob o discurso de fortalecimento da indústria nacional,

desincentivava indiretamente o desenvolvimento de alternativas para financiamentos

de longo prazo".

Acreditamos que esse foi um dos motivos que fez com que não tivéssemos um

desenvolvimento adequado de nosso mercado acionário, que seria uma das

alternativas para financiamentos deste tipo. Um mercado acionário bem desenvolvido,

que garanta uma alocação eficiente de recursos nos projetos de maior produtividade, é

condição essencial para maximizar o crescimento econômico. Ele dá liquidez aos

investimentos de longo prazo, indispensáveis para um crescimento econômico

sustentado.

Agora, com a economia aberta e exposta à competição global por um lado, e as

reformas que estão sendo adotadas pelo governo no campo macroeconômico e uma

maior austeridade no uso do dinheiro público por outro lado, o Brasil mostra-se um

país carente de capital de longo prazo. O capital estrangeiro, ansioso por maiores

retornos em nosso promissor mercado durante a década de 90 e que deu uma certa

sustentação à nossa Bolsa, também agora começa a escassear, em virtude de uma

retração na economia mundial",

Outros mecanismos tradicionais de financiamento, como empréstimos junto a

instituições financeiras, não se aplicam a investimentos deste tipo, que possuem um

alto grau de risco associado. O capital para financiar atividades intensivas em capital

5 Além disso, a má alocação de recursos decorria também de uma distorção no sistema de preços, por

conta da existência de diversos monopólios e oligopólios.

6 Em 2000, o Brasil recebeu cerca de US$30 bilhões em investimentos diretos. Em 2001, foram US$ 19

bilhões e para 2002 a expectativa é de que sejam captados algo em torno de US$ 16 bilhões. Fonte:

Banco Central.
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intelectual, por exemplo, não virá de credores bancários, mas sim de sócios, dispostos

a correr risco em busca de expressivos retornos ..

Como ampliar a oferta deste tipo de capital?

Esse capital poderá ser privado, no sentido em que não virá de uma emissão de ações

na Bolsa ou público, no caso contrário.

Empresas de pequeno porte ou em estágio inicial de desenvolvimento (start-ups), de

importância fundamental no desenvolvimento de uma economia, têm como opção

única o capital privado. Elas não têm porte nem histórico suficiente para uma busca

de capital através de emissão de ações no mercado. Além de custos diretos proibitivos

(estima-se valores entre US$ 100 mil e US$ 300 mil para uma oferta pública inicial,

mais 7% a 10% de comissão de unde rwriters) 7
, os custos indiretos, como os

relacionados ao fenômeno de underpricing, são ainda mais elevados. Calcula-se que

no Brasil, na década de 90, o underpricing representava um percentual na ordem de

78% do montante total subscritos.

Essas pequenas companhias brasileiras deveriam ter a sua disposição, como ocorre

nos Estados Unidos, um financiamento proveniente dos fundos de venture capital,

que são uma forma eficiente de alocação de recursos dentro de uma economia,

principalmente em fase de crescimento. Eficiente porque reduz o risco geral da

operação, canalizando recursos de investidores que buscam maior retorno para

empresas que necessitam de capital a custos baixos e de longo prazo.

Já as médias companhias deveriam ter acesso ao capital privado, representado pelos

recursos provenientes de fundos de private equity, que se concentram no

financiamento de empresas em sua fase de growth stage, ou ao capital público,

7 Roberts, 1993

8 Ritter, 1997. O percentual refere-se à variação entre o preço ofertado no IPO e o preço de fechamento

da ação ao final do primeiro dia de negociação. Estudos mais recentes no mercado norte-americano,

indicam que o desconto referente ao underpricing esteja na ordem de 12% a 16%.
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através de uma oferta pública inicial de ações na Bolsa (no caso delas não serem

listadas) ou de emissões secundárias.

Se queremos ampliar a oferta de capital de risco no mercado brasileiro, devemos

ampliar as possibilidades que esse capital tem de gerar ganhos expressivos. Um dos

fatores determinantes no nível de retomo desse tipo de investimento é a forma como

se dará o exit.

o problema do exit em investimentos de capital de risco no Brasil

Sem dúvida de que um maior fortalecimento de nosso mercado acionário, através de

ações que tenham como foco um maior respeito aos acionistas minoritários, é

condição indispensável para que empresas com grande potencial de crescimento e que

tenham recebido capital de risco considerem o go public entre suas alternativas de

financiamento. Da mesma forma, os fundos que tenham financiado este capital de

risco o considerem como uma alternativa de saída.

Entretanto, a questão do IPO não está restrita a esta condição. Inúmeros estudos" têm

ressaltado, por exemplo, os altos custos envolvidos em aberturas de capitais,

indicando que as empresas vêm pagando um elevado prêmio pelos recursos captados

junto ao mercado ao receber um preço baixo pelas ações emitidas. Este fenômeno,

conforme colocado por Furtado (1997), "pode levar a ruptura do mecanismo de

mercado para abertura de capital 10".

Além dos custos, há aspectos relacionados com a falta de cultura de desinvestimento,

ilustrada, por exemplo, na dificuldade encontrada por alguns fundos em convencer

suas portfolio companies a abrir o capital como forma de desinvestimento.

9 Ver Ritter (1997), Pagano, Panetta eZingales (1995) e Grinblatt e Titman (1998).

10 O estudo aborda os IPOs com elevado underpricing e as SEOs (Seasoned offering) com grande

diluição de valor.



Capítulo 2. Motivação para a realização deste trabalho 7

Um outro aspecto importante a considerar como desincentivo ao IPO é a morosidade

do sistema judiciário brasileiro, que faz com que disputas entre acionistas sejam mais

longas e custosas do que poderiam ser com uma justiça mais ágil.

Uma maior participação dos fundos de pensão no mercado acionário é outro fator que

poderia incentivar os processos de desinvestimento. Conforme discutido adiante, são

R$ 90 bilhões que, potencialmente, poderiam estar alocados em renda variável.

Ou seja, além das considerações a respeito do mercado de ações brasileiro e das

mudanças que podem vir a fortalecê-lo, esse estudo procurará abordar também alguns

outros fatores que afetam a percepção do processo de saída de um investimento de

risco e, conseqüentemente, a oferta deste tipo de capital.
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3. Organização do trabalho

3.1. Estrutura dos capítulos

Como forma de contextualizar a questão do desinvestimento através do IPO, iremos

definir, no capítulo 4, o mercado de capital de risco e, em especial, o seu estágio de

desenvolvimento no Brasil. Encontramo-nos hoje ainda em um estágio imaturo

comparado com o mercado norte-americano, o mais desenvolvido do mundo nesta

área. Precisamos criar condições paraque o mercado de capital de risco se desenvolva

dada a sua importância para o desenvolvimento do país.

Este trabalho, apesar de reconhecer que essas condições são muito mais abrangentes

que somente a problemática do desinvestimento, procura focalizar-se, no capítulo 5,

apenas na avaliação do processo de exit.

Nos capítulos 6 e 7, chegamos ao ponto central de nosso trabalho, com a

identificação dos fatores que complicam o desinvestimento através do IPO e as ações

que podem reduzir o impacto destes complicadores. Além da análise da situação do

mercado acionário brasileiro, abordaremos também alguns fatores associados ao

próprio processo do IPO (cultura de desinvestimento, aspectos legais, custos

associados com a abertura, , entre outros) que por si só são complicadores para a saída

de investimentos, mesmo em mercados mais desenvolvidos.

Nos capítulos 8 e 9, apresentamos, respectivamente, as conclusões finais e listamos

pontos pouco explorados neste trabalho e que poderiam ser abordados em futuros

estudos.

3.2. Metodologia

3.2.1. Revisão de bibliografia

Com vistas ao objetivo do trabalho, de avaliação da problemática do exit eIri~,

investimentos de risco no Brasil, levantamos uma extensa bibliografia de suporte que

foi dividida em quatro grupos principais:
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, I
• Mercado de capit,al de risco no, Brasil, na América Latina e nos Estaaolsunúlos.:

I .,
Foram levantados dados a respeito da forma de atuação de fundos:; de venture

capital e private equity nestes mercados, bem como estratégias de saí~a kdotadas
i

por estes fundos. As referências principais consultadas foram: (i) os periódicos

Latin American Private Equity Analyst e The Private Equity Analyst; (ii) livro de

casos da Harvard Business School "Venture Capital and Priva te Equity: A

Casebook" de Josh Lerner; (iii) Estudo do Board of Governors do Federal

Reserve System " The economics of the private equity market" de Fenn, Liang e

Prowse (1995); (iv) Dissertação de mestrado da EAESPIFGV "Introdução à

indústria de private equity no Brasil, de Júlio César Bezerra (1999);

'. A problemática do IPO, independentemente de se tratar de saída de investimento

de risco ou de oferta pública de ações de uma empresa que deseja ingressar na

Bolsa de valores. Foram utilizadas como referências principais: (i) working paper

da NBER "Why do companies go public" de Pagano,Panettae Zingales (1995);

(ii) Tese de doutorado da EAESPIFGV "Emissão de ações e valor de mercado da

empresa: um estudo de ofertas primárias de ações negociadas em Bolsas de

Valores no Brasil" de Cláudio Vilar Furtado (1997); (iii) artigo do Journal

Financiai Economics "Venture capitalists and the decision to go public" de

Joshua Lerner (1993);

• Dados sobre a Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa. Foi coletada uma série

de estatísticas, sob a forma de planilhas e gráficos, a respeito da atual situação da

Bolsa de São Paulo para, com isso, desenhar um quadro resumo das principais

características que definem o mercado de capitais no Brasil, apresentado no
~

Anexo B. As obras de referência foram: (i) "Mercado de capitais e a retomada do

crescimento econômico - os novos desafios da Bovespa" de Carlos Antônio

Rocca (1998); (ii) dois estudos da Bovespa, "O mercado de capitais: sua

importância para o desenvolvimento e os entraves com que se defronta o Brasil" e

"Desafios e oportunidades para o mercado de capitais brasileiro", de Tendências

Consultoria e MB Associados, respectivamente (2000);

• Artigos e legislação pertinentes às recentes movimentações do governo federal no

sentido de fortalecer o mercado acionário brasileiro. Um número grande de

\
I
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revistas e periódicos foi consultado para coletar as recentes mOdificaçõe! em leis

que poderiam impactar no mercado acionário e com isso afetar o processt de exit

em investimentos de risco.

As obras consultadas encontram-se listadas ao final do trabalho, divididas em cinco

categorias:

• Livros, Teses e Dissertações;

• Periódicos, Jornais e Revistas;

• Materiais de apresentação em seminários e congressos;

• WEB Sites;

• Casos.

3.2.2. Identificação de quadros representativos do cenário atual

Com base na bibliografia selecionada, foram identificados e coletados dados a

respeito do cenário atual do mercado de capital de risco no Brasil, na América Latina

e nos Estados Unidos e, com isso, desenhado um quadro representativo de como se

comporta esta atividade. Foi dada ênfase especial ao processo de saída dos

investimentos.

O processo de coleta de dados que representassem, com certo grau de confiança, o

cenário atual do mercado de capital de risco foi bastante extenso. A maior parte das

informações atuais a respeito deste mercado foi coletada em apresentações de

especialistas em fóruns e eventos organizados por entidades envolvidas com a área e

relatórios específicos emitidos por empresas especializadas. Em especial, tomamos

como base dois eventos ocorridos no mercado brasileiro: (i) "Priva te Equity e Venture

Capital",organizado pelo IBC (lnternational Business Communications) em 23 e 24

de Outubro de 2000, em SP; e (ii) "4 Venture Forum Brasil", organizado em Belo

Horizonte em 02 de Agosto de 2001;
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Além destes, utilizamos a pesquisa desenvolvida e realizada pela Fundação Getúlio

VargaslFGV com o patrocínio da Finep, em dezembro de 2000, e divulgada pela

Associação Brasileira de Capital de Risco.

Também representou uma referência importante o estudo feito por dois estudantes

alemães sobre o mercado de capital de risco no Brasil, Argentina e Chile 11.

Além disso, como forma de coletar opiniões particulares de importantes participantes

do mercado, foram realizadas entrevistas que procuraram abordar diversos aspectos

do mercado de capital de risco brasileiro, porém sempre com um foco na questão do

desinvestimento. Uma lista das entrevistas realizadas encontra-se no Anexo A.

11 Baltim e Bell, 2001.
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4. O mercado de capital de risco no Brasil

Uma companhia de venture capital é uma instituição que reduz. as

imperfeições do mercado de capitais tradicional.

Enquanto as instituições e estruturas financeiras tradicionais tendem a

financiar empresas consolidadas e de baixo risco, e desse modo tendem a

perpetuar o sistema econômico vigente, o investimento de risco tende a

transformar a estrutura da economia à medida que aloca recursos a

empreendimentos não convencionais"

Partindo desta definição, o objetivo deste capítulo é traçar o cenário atual do mercado

de capital de risco no Brasil.

A idéia é que o capítulo ajude a contextualizar o problema do desinvestimento e as

ações que podem ser tomadas para minimizar este problema, que serão abordadas nos

capítulos seguintes. Não iremos nos preocupar em definir com rigor os termos,

números e estrutura deste mercado, mas sim traçar um panorama abrangente que dê

subsídios aos capítulos seguintes.

4.1. Os tipos de investimentos de capital de risco

O termo capital de risco é bastante abrangente e encontramos no mercado uma

terminologia que dificulta uma clara definição. O mercado utiliza termos como

venture capital e private equity muitas vezes de forma indiscriminada e, apesar de não

ser necessária uma clara distinção para o foco do trabalho, é interessante que façamos

pelo menos uma rápida caracterização dos dois tipos.

12 Montezano, 1983
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4.1.1. Venture capital"

Venture Capital é uma modalidade de investimento de capital de risco que tem como

foco o financiamento de empresas em sua fase inicial de desenvolvimento (as

chamadas startups) que tenham produtos e/ou modelos de negócios que requeiram

amadurecimento, mas que tenham uma grande perspectiva de retomo associada.

4.1.2. Private Equity

Já o Private Equity caracteriza-se por investir em empresas já consolidadas no

mercado, porém que necessitem de capital para o desenvolvimento de novos produtos

e tecnologias, que estejam percebendo um período de expansão de suas atividades ou

que estejam passando por uma reestruturação acionária. Em todos os casos,

investimentos em Private Equity têm como alvo empresas participantes de indústrias

com alto potencial de consolidação.

4.1.3. Capital de risco no contexto deste trabalho

Como o nosso objetivo é avaliar os problemas associados ao desinvestimento através

de oferta pública inicial de ações e, em ambos os casos essa questão é relevante, não

iremos distinguir, como citado anteriormente, venture capital de private equity,

O termo capital de risco, dentro de nosso contexto, é definido como aquele capital

associado a investimentos de longo prazo e com vida limitada, ilíquido por sua

natureza e tendo, como retomo esperado para os seus provedores, significativos

ganhos de capital.

Normalmente, o capital de risco destina-se a pequenas e médias empresas que não têm

acesso às formas convencionais de financiamento, como emissão de dívidas ou

abertura de capital.

13 Ambas as definições (Venture Capital e Priva te Equity) foram adaptadas de Montezano (1983),

Fenn, Liang e Prowse (1995) e de Bezerra (1999).
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4.2. Estrutura do mercado

O mercado de capital de risco, tomando como base investimentos através de fundos

de participações'", tem sua estrutura de participantes composta por quatro grupos: (i)

as empresas captadoras de recursos, (ii) os fundos de participações, (iii) os

investidores e (iv) os agentes e intermediários.

4.2.1. Empresas captadoras de recursos

As empresas que buscam financiamento através de capital de fisco vão desde start-

ups (empresas recém-criadas com grandes perspectivas futuras de crescimento, porém

sem acesso a financiamento através de dívida) até empresas de pequeno e médio

porte'? que estejam em fase de expansão de seus negócios ou de reestruturação

societária.

4.2.2. Fundos de participações

Os fundos são uma forma de organização dos investidores, regulada através de

normas e legislação específicas. É uma forma eficiente de permitir a participação de

grandes investidores institucionais sem habilidade específica para gerenciar essa

classe de ativos de alto risco, porém interessados nos altos retornos esperados deste

tipo de investimento.

Os fundos de participação são abordados com mais profundidade no tópico 4.3.1. a

seguir.

4.2.3. Investidores

Os investidores são compostos por fundos de pensão, fanulias e indivíduos ricos,

fundações, bancos de investimento e empresas seguradoras.

14 Adotamos esta estrutura por ser a mais genérica, o que não invalida conceitualmente as definições

feitas adiante para o caso de investimentos diretos.
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Esses investidores podem apresentar-se provendo capital de fISCO diretamente ou

através dos fundos de participação.

4.2.4. Agentes e intermediários

Com o crescimento da indústria de capital de fISCO, é natural um aumento na

complexidade da estrutura deste mercado. Com isso, surgem figuras intermediárias no

processo, avalizando fundos de participações e facilitando o contato entre as partes

envolvidas (investidores e tomadores de recursos, investidores e fundos e fundos e

tomadores) .

4.3. Formas de investimento

Os provedores de capital de risco (investidores) podem apresentar-se de duas formas:

através de fundos de participações ou diretamente.

4.3.1~Através de fundos de participações

43.1.1. Fundos de participações privadas (limited partnershipsi'"

Nessa modalidade, os investidores, denominados limited partners, organizam-se

através de fundos de participações (LPs ou limited partnerships), porém a

administração é realizada por profissionais contratados para esta função (os chamados

general partners ou fund managers). Os investidores compram cotas de participação

nestes fundos e, através deles, são feitos os investimentos em empresas, normalmente

de capital fechado. A participação normalmente é significativa (algumas vezes até

majoritária) e o fundo começa a atuar ativamente na administração da companhia

investida.

15 Essa definição é muito subjetiva, mas em geral empresas de pequeno e médio porte são aquelas com

faturamento anual entre R$50 milhões e R$500 milhões.

16 Abordaremos, mais adiante, a situação específica do mercado brasileiro com os Fundos de

Investimentos em Empresas Emergentes (FIEE), que regulamenta os fundos de venture capital e com o

estudo da CVM para criação de uma regulamentação específica para fundos de participações.
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Os general partners têm a responsabilidade de levantar o fundo, gerenciá-lo e

monitorá-lo e realizar a saída do investimento. Recebem, em contrapartida, um

percentual do montante levantado, como taxa de gerenciamento, mais uma

participação nos lucros auferidos quando do desinvestimento.

Os limited partners, por sua vez, entram apenas como investidores capitalistas, e

normalmente estão impedidos de participar da gestão do fundo.

Este é o modelo mais comum de estruturação de investimentos de capital de risco no

mercado norte-americano. Alguns mercados emergentes, como o asiático, por

exemplo 17, adotam uma estrutura com os fundos de venture capital constituídos como

corporações. Este tipo de estrutura traz limitações que ressaltam algumas vantagens

interessantes da organização através dos fundos de participação. A principal delas está

relacionada com o "tempo de vida" do investimento que, no caso dos fundos, sempre

é pré-estabelecido (normalmente entre 5 e 8 anos). No caso de estruturas através de

corporações, é relativamente fácil para os general partners prolongarem a vida de um

fundo até que ele apresente um rendimento satisfatório. Já no caso de estruturas

baseadas em fundos de participações, essa limitação no tempo de vida é uma poderosa

ferramenta de controle para os limited partners, já que a limitação acaba sendo uma

forma de pressionar os general partners a buscar um rendimento satisfatório dentro da

janela prevista para aquele investimento.

4.3.1.2. Participações Corporativas

Essa modalidade de participação tem ganhado força nos últimos anos, onde grandes

corporações, líderes de mercado, passaram a criar seus próprios fundos de

participação para investir em empresas relacionadas com seu negócio, que estejam

desenvolvendo produtos ou soluções que podem revolucionar o mercado.

Com isso, a corporação líder garante uma posição ativa em novos desenvolvimentos e

minimiza os riscos de ser ultrapassada por concorrentes ou por novos entrantes.

17 Pacanins, 1996.
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4.3.2. Investimentos diretos

A outra forma de investimento é através de uma participação direta da empresa

investidora na companhia na qual ela deseja investir, sem a intermediação de um

fundo de participações.

Essa modalidade de investimento, principalmente no mercado norte-americano, tem

perdido espaço para os investimentos através de fundos de participação. Alguns

fatores podem ser citados como incentivadores dessa rn:udança:

• Uma legislação que estrutura e regula (e, portanto, incentiva) investimentos do

tipo fundos de participação;

• Maior especialização por parte dos administradores dos fundos quando comparada

com a dos investidores isolados. Os fundos, por ser esse o seu foco de atuação,

contam com profissionais com experiência em avaliar e conduzir investimentos

em outras companhias;

• Possibilidade de maior diversificação de investimentos por parte dos fundos,

reduzindo assim o risco em suas carteiras.

4.4. Ciclos do investimento

Para caracterizar o ciclo de investimento, vamos tomar como base os fundos de

participações, por ser o caso mais abrangente.

4.4.1. Captação de recursos

É a fase de convencimento de potenciais investidores a comprarem participações no

fundo que está sendo levantado.

Os general partners definem as características que terá o fundo, como montante

estimado a ser captado, percentuais associados às taxas de gerenciamento e aos

prêmios de performance, tempo de duração do fundo, etc.
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O fundo sai então à procura dos limited partners que estejam interessados em

participar como investidores deste fundo. As principais fontes de capital são os fundos

de pensão (públicos e privados), corporações, instituições de seguros e famílias ricas.

4.4.2. Originação e seleção de investimentos

A originação é a abertura de contato com potenciais receptores de recursos do fundo,

ou seja, as empresas que receberão investimentos. Essa originação pode ser ativa,

quando os administradores do fundo entram em contato com as empresas, ou passiva,

quando as empresas procuram os fundos para propor oportunidades de investimento.

Em mercados desenvolvidos, como o norte-americano, a grande oferta de

oportunidades atraentes para se investir faz com que os fundos adotem muito mais

uma posição de originação passiva. Em mercados em desenvolvimento, como o

brasileiro, os fundos têm que assumir uma posição mais ativa, efetivamente de

prospecção de oportunidades como forma de buscar investimentos atraentes.

A seleção é o processo de escolha entre um número de potenciais investimentos. Um

dos aspectos considerados para a seleção é a perspectiva de desinvestimento para este

tipo de empresa e, conseqüentemente, a expectativa de retornos.

Os tipos de investimentos de capital de risco mais comuns são os relacionados com:

(i) programas de privatização, onde as empresas estatais, ao passarem para o controle

privado, demandam investimentos para recuperar a eficiência perdida em anos de

controle estatal com alocação ineficiente de recursos;

(ii) reestruturação de empresas que, com a abertura da economia de seus países e

queda de barreiras comerciais, têm que buscar investimentos para adaptarem-se a

novos padrões de competitividade;

(iii) alianças estratégicas, onde grandes corporações, por terem investido em

aquisições e fusões sem grandes conhecimentos de seus parceiros e sócios, têm visto

como atraente a possibilidade da entrada de um novo sócio com o perfil de um fundo

de investimento, com experiência na gestão e no controle de novos empreendimentos;



Capítulo 4. O mercado de capital de risco no Brasil 19

(iv) projetos de infraestrutura, como construções de pontes e estradas, que,

principalmente em economias como a brasileira que carecem de financiamentos

através de dívida, necessitam do capital proveniente dos fundos de participações.

No caso dos fundos de private equity, existe uma certa aversão aos investimentos em

projetos de tecnologia em mercados emergentes. Em primeiro lugar, porque em

mercados emergentes há uma carência de mão-de-obra especializada e centros de

pesquisa e desenvolvimento nos mesmos níveis de países desenvolvidos. Mas, mesmo

quando em casos específicos essas diferenças são minimizadas, existe o risco

associado ao país. Já é consideravelmente arriscado um investimento de private equity

no mercado brasileiro. Assumir riscos adicionais por conta do negócio a ser investido

é imprudência, dizem os fundos.

A seleção do investimento ocorre então baseada em critérios que são mais ou menos

uniformes entre os fundos: em primeiro lugar está a figura do empreendedor e sua

capacidade em conduzir seu negócio; além disso, são considerados também critérios

como tamanho do mercado, oportunidades de consolidação'", risco de obsolescência e

alternativas para o desinvestimento.

4.4.3. Due diligence

É·a fase de levantamento de dados contábeis da empresa candidata ao investimento.

Durante a fase de negociação, muitas premissas são adotadas com respeito aos

balanços e demonstrativos de resultado. Na fase do due diligence, estas premissas são

verificadas e ratifica-se ou não o interesse no investimento por parte do fundo.

18 Os fundos entrevistados (ver anexo A) colocam esse critério como fundamental para os

investimentos no mercado brasileiro. Por se ter apenas como opção de saída a venda a investidores

estratégicos, o potencial de consolidação de um mercado é um bom indicador da disponibilidade de

futuros compradores da participação do fundo na empresa investida.
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Nesta fase, são identificadas as contingências fiscais e trabalhistas às quais estão

sujeitas a empresa foco do investimento, o montante que elas perfazem e o risco

associado de que elas venham a se concretizar.

Levantadas essas informações, os budgets são revistos e a avaliação final da empresa,

concretizada. Além dos riscos associados ao negócio propriamente dito (por exemplo,

potencial projetado de crescimento das vendas), alguns riscos externos são

considerados para se chegar à avaliação final do investimento, como por exemplo, o

risco país e o risco de variação da taxa de câmbio.

Chega-se então ao valor a ser ofertado pelo fundo aos sócios atuais da empresa para a

compra de um determinado percentual de participação. Definem-se também as

condições em que se dará o aporte de capital.

Muitos fundos têm adotado uma política de obrigar todo o capital envolvido na

transação (ou pelo menos a maior parte) a permanecer no negócio, evitando que. a

gestão atual (que é um dos critérios principais para a tomada de decisão pelo

investimento) saia do negócio ou perca seu comprometimento com o sucesso do

empreendimento a partir da entrada do fundo 19.

4.4.4. Estruturação do investimento

Nesta fase é definida a estrutura final societária da nova empresa, agora com a entrada

do fundo de investimento.

Em países desenvolvidos, utiliza-se uma vasta gama de instrumentos como lastro para

os novos financiamentos a serem aportados: ações preferenciais, ações ordinárias,

emissão de títulos de dívidas, debêntures conversíveis em ações, etc.

No Brasil, praticamente utilizam-se apenas ações ordinárias, que dão direito a ,':'~f9:';.;..
para a entrada do fundo. Em grande parte, isto decorre do fato de termos uma justiça:;:~

morosa e da ausência de legislações específicas regulando as relações societárias. Ao

19 São comuns cláusulas de lockup, que fazem com que os antigos sócios somente tenham direito à sua

parcela na venda da empresa após um determinado período.
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ficarem dependentes apenas dos acordos entre acionistas (os chamados shareholders

agreement), os acionistas têm na ação com direito a voto um instrumento muito mais

eficaz para a resolução de conflitos internos à sociedade.

4.4.5. Acompanhamento

O fundo, além de entrar com parte do capital necessário para a empresa investida,

normalmente colabora também em diversas áreas da operação da empresa, como por

exemplo na gestão financeira, nos contatos comerciais, no conselho de administração,

etc. Raramente, entretanto, o fundo entra em detalhes operacionais do dia-a-dia das

empresas investidas.

4.4.6. Desinvestimento

O desinvestimento é a saída do fundo de participações da empresa investida. Nesse

momento, concretiza-se ou não, dependendo da qualidade do investimento realizado,

o ganho de capital do fundo. E a expectativa de retomo é alta, devido ao risco

envolvido neste tipo de investimento.

Normalmente, a forma como se dá este desinvestimento tem impacto significativo nos

retornos do investimento.

As formas mais comuns de saída são através de emissão de ações ou da venda de

participação a um investidor estratégico'".

4.5. O mercado brasileiro

A Associação Brasileira de Capital de Risco (ABCR) divulgou, em pesquisa realizada

no final de 2000, alguns números bastante representativos do mercado de capital de

risco no Brasil.

20 Apesar de focarmos neste trabalho a análise apenas da oferta pública inicial de ações como

alternativa à venda a um comprador estratégico, existem outras formas de saída que são exploradas

superficialmente no capítulo 5.
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A ABCR contava na época com 39 instituições, das qUaIS 31 participaram da

pesquisa.

o volume de recursos disponível para investimentos girava em torno de US$ 2,1

bilhões.

As instituições participantes da ABCR são:

] Advent International
2 AIG Private Equity
3 Banco BBA
4 Banco Liberal
5 Banco Matrix
6 Bank Boston
7BBVA
8 Bndespar
9 Bradespar
10 BrasilPar Westsphere
] 1 Chase Manhattan
12 CRP (SCTec)
]3 Dynamo Venture Capital
14 Eccelera
15 Fator
]6 FIR Capital Partners
17 GE Capital
18 GP Participações
19 Icatú
20 InternetCO

21 Investidor Profissional (InVent)
221PMorgan
23 Latintech Capital
24 Mercatto Venture Partners
25 Merril Lynch
26 Morgan Stanley
27 N M Rothschild & Sons
28 Netvalor Participações
290pportunity/CVC
30 Pactuai Electra Capital Partners
31 Phoenix
32 Santander Private Equity Ltda
33 Stock Máxima
34 Stratus
35 SulAmerica
36 TMG Capital Partners Ltd.
37 UBS Capital Latin America
38 Unibanco
39 Votorantim Venture Capital

Fonte: Site da ABCR. Entre parênteses estão os nomes dos fundos

Tabela 1. Empresas participantes da ABCR

Listamos abaixo outros fundos que não constaram da listagem da ABCR e que têm

atividades no Brasil:

Banco Máxima (MaximaNet)
CSFB Garantia Private Equity
EBX Capital
E.M. Warburg, Pincus LLC
Ideia.Com

IdeiasNet
IVP Wireless Telecommunications Inc.
Latinvest Asset Management
Patrimônio Private Equity
WorldCl!J) Internet Solutions

Fonte: Pesquisa autor. Entre parênteses estão os nomes dos fundos

Tabela 2. Outros fundos

Nos últimos anos, surgiram também alguns fundos de capital de risco voltados às

micro e pequenas empresas. O primeiro deles, o RSTec, surgiu em 1999 com o
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objetivo de apoias as MPEs de base tecnológica do Rio Grande do Sul. Hoje esse

fundo tem um patrimônio de R$ 12 milhões e conta com 13 empresas beneficiadas.

Na mesma linha, foram criados o SCTec (Santa Catarina) e o FundoTec (Minas

Gerais), este último como foco em MPEs de biotecnologia e tecnologia de

informação.

Estão também aprovados e em fase de entrada de operação o Brasil Venture, o REIF

(Fundo Dekassegui), o SPTec e o Mercatt021.

O SPTec, voltado às empresas situadas em São Paulo, tem como investidores o

Sebrae, o BNDESPar e o Grupo Cisneros. O patrimônio deste fundo é de R$ 24

milhões e o objetivo é o de atender 25 empresas, num período de dez anos.

A Stratus Investimentos tem também um levantamento do mercado brasileiro que

pode ser obtido no mesmo site da ABCR (www.abcr-venture.com.br). Ela identificou

78 instituições registradas e que representavam os seguintes volumes em 1998, 1999 e

2000:

2 100 til
til Qj

I~ 80 10.c:.c: 1.5 -:-= ....
,.Q 60 5
fA 1 ~
~ ~
;l 40 ;l- ~~ 0.5 20 .....•.. "'CIo Qj
~ ~O O

1998 1999 2000

c:::=J Investimento estimado (US$ bi)

c:::=J Investimento médio por transação (US$ roi)

~ Número de transações

Fonte: Stratus Investimentos (site ABCR)

Figura 1. Atividade de Capital de Risco no Brasil. Investimento estimado em 98, 99 e 00

21 Fonte: Sebrae
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Mais do que fornecer números precisos, a idéia deste levantamento é ter números

referenciais do tamanho deste mercado no Brasil.

Para efeitos de comparação, em 2000, o mercado norte-americano de capital de risco

levantou, de acordo com o The private equity analyst, 412 fundos totalizando US$

153,9 bilhões, divididos em fundos de venture capital, corporate finance, funds of

funds, mezzanine e outros. Esses números representam 58% de aumento em volume

de recursos em relação ao ano de 1999, quando foram levantados 401 fundos e US$

97,3 bilhões.

Deste total em 2000, o mercado de venture capital respondeu por 228 fundos

levantados e US$ 69,7 bilhões em recursos.

O estágio incial em que se encontra o mercado brasileiro de risco fica mais do que

caracterizado por estes números apresentados.

4.5.1. Algumas particularidades do mercado brasíleíro'"

4.5.1.1. Inexistência de cultura de participação em equity do empresariado

Embora carentes de capital e em busca de recursos baratos para financiarem seu

crescimento, os empresários brasileiros ainda sentem-se desconfortáveis com a cessão

de participação em suas empresas aos fundos de capital de risco.

Se por um lado buscam capital, por outro não querem ceder controle aos investidores.

Isso faz com que a quantidade de reais oportunidades de investimentos no mercado

brasileiro seja significativamente menor do que se poderia esperar pelo tamanho da

nossa economia.

Mesmo nos casos em que originam-se os investimentos, a falta de cultura do

empresariado toma difícil a convivência com os novos sócios e, invariavelmente, os

, ·.Li

" '

22 Baltin e Bell, 2001, com exceção do item 4.5.1.2. (pesquisa do autor)
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fundos têm que participar efetivamente da gestão da companhia, chegando, em muitos

casos, a ter que substituir os antigos donos por profissionais do mercado ".

4.5.1.2. Falta de legislação especifica

O mercado brasileiro de capital de risco sente a carência de uma regulamentação clara

para fundos de private equity'" que defina os direitos e obrigações das partes

envolvidas. Os fundos de venture capital estão regulamentados pela instrução CVM
(

n 209 de 1994.

Conflitos recentes entre o CVC/Opportunity e os fundos de pensão em tomo de

processos de privatização trazem à tona a falta de clareza com que são vistas as

relações entre os limited partnerships e o general partnership dentro de um fundo de

participação privada no mercado brasileiro.

Há alguns anos, o fundo CVC/Opportunity, resultado da associação da Citicorp

Venture Capital com o banco de investimentos Opportunity, foi um dos protagonistas

de um conflito de interesses na Brasil Telecom S.A. com os sócios Telecom Itália

S.p.A. e os fundos de pensão Previ (Banco do Brasil), Funcef (Caixa Econômica

Federal), Sistel (Telebrás), Telos (Embratel) ePetros (Petrobrás).

O ponto central da discórdia foi o processo de negociação para compra da CRT,

operadora do grupo espanhol Telefónica S.A. Após uma fracassada negociação de

compra por parte da Brasil Telecom (que havia decidido que US$ 700 milhões seria o

valor máximo a ser ofertado), a Telecom Itália decidiu fazer sua própria oferta, fixada

em US$ 850 milhões.

23 Por conta disso, normalmente, os fundos exigem controle em suas participações, com a possibilidade

de trocar o CEO da empresa investida. Outro instrumento adotado nos contratos de aquisição é a 4
It

cláusula de shotgun, através da qual os acionistas votam juntos: em caso de desacordo, o fundo pode ~L

comprar a participação do outro investidor ou pode vender, a este outro investidor, a sua participação.

24 Encontra-se em fase final de elaboração na CVM uma regulamentação específica para os fundos de

participações, que será abordadano capítulo 7.
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Depois de um longo processo, que fez com que os fundos de pensão se aproximassem

da Telecom Itália, a Brasil Telecom finalmente comprou a CRT por US$ 800 milhões.

o fato a ser ilustrado é a relação entre o general partner (Opportunity), os limited

partners (os fundos de pensão) dentro do âmbito do fundo de private equity

(CVC/Opportunity Equity Partners) e do fundo com o parceiro operacional (Telecom

Itália) no âmbito do consórcio vencedor de um processo de privatização.

Em diversos momentos no decorrer da disputa entre as partes no processo da CRT,

não ficou claro o papel de cada parte no processo. Os fundos de pensão, que atuavam

como limited partners e também como co-investidores, questionavam a posição do

Opportunity e as decisões a serem tomadas pelo general partner. Os fundos de pensão

desejavam participar efetivamente do controle dos negócios e não se posicionar

apenas como investidores capitalistas.

Não só a cultura de investimentos através de fundos de participações privadas deve

ser desenvolvida no Brasil, quanto uma regulamentação específica: deve ser criada,

evitando que estes tipos de disputas não desestimulem o nosso mercado de capital de

risco. Iremos abordar em maior profundidade estas propostas no capítulo 7.

4.5.1.3. Existência de contingências nas empresas com potencial para receber

investimentos

Além da possibilidade de existência de contingências fiscais e trabalhistas nas

empresas a serem investidas, que podem muitas vezes chegar a montantes

consideráveis se comparados ao valor da transação, a aUsência de informação

confiável e facilmente disponível torna os investimentos no mercado brasileiro

significativamente mais arriscados quando comparados aos investimentos no mercado

norte-americano.

Uma forma adotada para considerar as contingências em um processo de avaliação é

definir que parte do valor a ser pago pelo novo investidor para a compra de

participação na empresa investida ficará retida para o pagamento de eventuais

contingências identificadas durante a fase de due dilligence.
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Mesmo assim, as contingências impactam consideravelmente no número de

oportunidades para investimento, já que uma empresa tem que ser

extraordinariamente atraente para que a expectativa de retomo do alto investimento

(maior do que se não houvesse contingências) se sobreponha aos riscos associados à

transação.

4.5.1.4. Ausência de oportunidades de saída dos investimentos

A ausência de um mercado de capitais forte, com liquidez e volume, e

desconcentrado, entre outros fatores, toma a venda estratégica a única opção de saída

para os investimentos em capital de risco.

Quanto mais alternativas de saídas, maiores serão as chances de que potenciais

oportunidades de investimentos efetivamente recebam capital, já que a expectativa de

desinvestimento (ou seja, a expectativa de qual será o retomo do investimento)

impacta na avaliação de investimento.

Esse aspecto será mais detalhado nos capítulos subseqüentes deste trabalho.

4.5.1.5. Situação econômica e política do país

Além de questões culturais como a apresentada acima, o mercado brasileiro de capital

de risco deve ser particularizado com base em outros parâmetros como a situação

macroeconômica na qual ele está inserido (com seus juros extremamente elevados,

desincentivando investimentos produtivos), a situação política altamente volátil (o que

traduz-se em uma maior dificuldade de desenvolver projetos no longo prazo), um

pequeno PIE per capita" (o que pode impactar nas projeções de consumo e

estimativas de receita em uma avaliação de investimento) e uma situação instável no

câmbio (o que também afeta as projeções, já que as avaliações de investimentos . ,;"

normalmente são feitas com base no dólar norte-americano).

25 O PIB per capita do Brasil é pequeno, mesmo quando comparado aos da Argentina e Chile. Em

1999, o Brasil tinha um PIB per capita de US$ 3.200 contra US$ 7.700 na Argentina e US$ 4.500 no

Chile. Fonte Baltin e BeU, 2001.
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Estes aspectos devem ser levados em consideração quando comparamos a situação do

mercado de capital de risco brasileiro à situação nos EUA e na Europa.

Quando comparamos o mercado brasileiro a outros mercados na América do Sul,

como o argentino, por exemplo, identificamos também outros fatores que impactam

na caracterização do mercado de capital de risco em nosso país. O alto nível de

desemprego na Argentina (em tomo de 15%) comparado ao nível relativamente baixo

no Brasil (entre 6% e 7%), faz com que, por um lado, o consumo tenda a ser inferior

(em termos proporcionais) e, por outro, com que haja uma maior disponibilidade de

mão-de-obra qualificada disposta a assumir riscos em atividades empreendedoras.

Não é sem razão que a Argentina tenha se destacado como sendo o país sul-americano

com maior número de startups durante o boom da internet em 1999 e começo de

2000.
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5. O processo de exit de investimentos de capital de risco

A seleção de investimentos em fundos de capital de risco está baseada em três

critérios principais":

• Atratividade da indústria e viabilidade do projeto;

• Experiência e capacidade de liderança da gerência;

• Possibilidade de altos retornos e de saída do investimento;

A saída do investimento é, portanto, não somente a conclusão do processo de

investimento de um fundo de capital de risco, como também uma parte vital do

processo de avaliação e escolha de um investimento, já que impacta na rentabilidade

do empreendimento.

É nesse momento que se concretiza, para a empresa investidora, o resultado final e

auferem-se lucros ou prejuízos no investimento realizado.

O desinvestimento pode dar-se basicamente de 5 formas:

• Abertura de capital (IPO);

• Venda a um investidor estratégico ou fusão (trade sale )27;

• Recompra de ações pela própria empresa ou executivos (buy back);

26 Bezerra, 1999.

27 Na entrevista com a Roland Berger (Anexo A) e no trabalho de Baltin e Bel1 (2001) identificamos

uma variante desta forma. Eles propõem que uma alternativa para o mercado sul-americano ampliar as

alternativas de saída seria a entrada de um investidor estratégico (não um fundo de participação) desde

o início do processo de investimento e que, potencialmente, seria também o comprador da empresa

investida no caso de sucesso do empreendimento. Acaba sendo, em linhas gerais, a forma de

investimento não através de fundos de participações, mas de participações corporativas (ver item

4.3.1.2.)
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• Refinanciamento do negócio ou compra de ações por outra empresa de venture

capital ou de private equity (secondary purchase);

• Liquidação.

A idéia do presente trabalho é avaliar, em especial, o tipo de desinvestimento através

da abertura de capital. Porém, é de bastante valia uma rápida análise das outras
!

alternativas de saída possíveis, até para que sirva de referência para a análise

específica da problemática em tomo da opção do IPO.

5.1. Os tipos deexit

5.1.1. Abertura de capital

Essa é a principal opção de saída para investimentos de capital de risco nos Estados

Unidos.

Conforme estudo de Bezerra (1999), em sua dissertação "Introdução à indústria de

private equity no Brasil", a rentabilidade obtida, no mercado norte-americano, em

saídas através de IPO, é significativamente superior à observada no caso de saída

através de venda a investidores estratégicos.

5.1.2. Venda a investidores estratégicos ou fusão

Além da questão da rentabilidade, citada no tópico anterior, a limitação de saída à

opção de venda a investidores estratégicos traz a desvantagem de perda de controle na

programação do momento da venda. No caso de se estar limitado à venda a

investidores estratégicos, é muito difícil prever com antecedência de alguns anos

eventuais oportunidades de vendas.

5.1.3. Recompra de participação do fundo pela própria empresa

Apesar do que pode parecer, normalmente esta opção é adotada em investimentos que

não deram certo. Para estes casos, os fundos de investimento exercem direitos de uma

eventual put option que eles tenham negociado com os proprietários da companhia.
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5.1.4. Venda da participação a um outro investidor financeiro

Uma outra opção de saída é a venda a outro investidor financeiro. O negócio faz

sentido quando existe a figura deste outro investidor que acredita ser mais competente

para gerir o negócio do que o investidor que se está retirando.

Pela ausência de oportunidades de saída, os fundos de venture capital vêem os fundos

de private equity como potenciais compradores de seus investimentos, participando de

estágios posteriores quando os negócios já estão amadurecidos e, com isso,

enquadrando-se no perfil de investimento dos fundos de priva te equity.

Uma alternativa interessante dentro do mercado brasileiro e que se enquadra dentro

desta categoria, é a venda de participação para os fundos de pensão. Com as recentes

alterações na Lei 2.829, de março de 2001, modificaram-se os critérios para a

aplicação dos recursos dos fundos de pensão, prevendo um maior percentual de

alocação de recursos destes fundos em empresas que atendam a padrões de

governança corporativa e transparência. Essas alterações estão 'mais detalhadas no

item 7.3.3.

5.1.5. Liquidação

A liquidação de um fundo pode ocorrer por conta da expiração do período de

investimento, por quebra de cláusulas contratuais ou por opção do sócios, quando

expressamente prevista nos estatutos do fundo.

Desnecessário dizer, esta alternativa (e é importante considerá-la como tal) deve ser

tomada quando todas as outras não obtiverem sucesso.
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5.2. Estudos de caso

5.2.1. Caso Mandic28

o caso Mandic é bastante interessante ser analisado por diversos motivos. Além de

ser um caso recente de exit (1998), ele ocorreu no mercado brasileiro e está

documentado em um estudo de caso da Harvard.

Informações qualitativas e quantitativas de processos de exit são escassas, em especial

de empresas latino-americanas. Essas informações não são públicas (principalmente

nos casos de desinvestimento através de venda a um parceiro estratégico) e ficam

restritas às partes diretamente envolvidas no processo. Daí a relevância da análise dos

poucos cases disponíveis no mercado. O próprio caso da Mandic, que abordaremos a

seguir, não traz informações do processo de saída propriamente dito, porém dá

subsídios para uma análise dos fatores que devem ser considerados na fase de

desinvestimento.

5.2.1.1. O cenário

A Mandic BBS começou suas operações em 1990, como um hobby de seu

idealizador, Aleksandar Mandic. Através da cobrança de uma mensalidade, a Mandic

BBS provia a seus assinantes, por acesso via modem, alguns serviços básicos de

armazenamento de dados e correio de mensagens. Eram os chamados serviços de

Bulletin Board. Em meados de 1995, com a Embratel disponibilizando backbone para

conexão à Internet, a Mandic tomou-se a primeira empresa a oferecer conexão

comercial a WEB. Ao final de 1995, a Mandic contava com 10.000 assinantes e

faturamento na ordem de US$ 300.000 mensais.

Em 1996, a GP Investimentos, ligada ao então Banco Garantia, comprou metade das

ações da Mandic. O negócio previa um pagamento de US$ 750.000 a Aleksandar

Mandic e uma injeção de capital de US$ 2 milhões para financiar a expansão da

28 O caso Mandic BBS - an Entrepreneurial Harvesting Decision foi publicado em abril de 2001 pela

Harvard Business School

32
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empresa. Além disso, Mandic receberia um salário anual de US$ 250.000. Os valores

foram definidos com base à necessidade da empresa, mais do que em métodos

tradicionais de avaliação através de fluxo de caixa descontado ou múltiplos de

EBTDIA: a Mandic necessitava de US$ 2 milhões para financiar seu crescimento e a

GP desejava adquirir 50% da empresa.

Após a aquisição, a Mandic, através de investimentos na aquisição de mais linhas

telefônicas de acesso, percebeu um crescimento significativo em sua base de

assinantes. No começo de 98, a Mandic contava com mais de 43 mil assinantes e

faturamento anualizado em tomo de US$ 10 milhões. Isso representava 7% em

participação de mercado.

5.2.1.2. O desinvestimento

A GP, em meados de 98, decidiu que era o momento de sair deste investimento.

Apesar da excelente performance apresentada pela Mandic nos 2 anos em que a GP

foi investidora, recentes indícios de quão competitivo o mercado de internet estava se

tomando, fizeram com que a GP optasse pela saída deste investimento. A entrada

naquele momento de grandes grupos, como o SBT On Line (SOL), além dos atuais

grandes competidores, como a UOL, tomava mais arriscadas as previsões futuras de

crescimento. Apesar de até este momento não ter havido uma concorrência predatória

de preços, a entrada de mais grupos de grande porte com consideráveis montantes de

capital à disposição para investimentos, parecia anunciar que a competição iria se

acirrar consideravelmente.

Além disso, a pequena representatividade da Mandic no portfólio da GP foi outro

fator importante na tomada de decisão. Segundo Carlos Sicupira, Managing Partner

da GP, a Mandic demandava da GP o mesmo tempo de dedicação que a Brahma, que

representou para a GP em 1989 um investimento de US$ 180 milhões e que em 1998

estava avaliada em US$ 3 bilhões.

O próprio Mandic acreditava também que este era um bom momento para uma troca

de investidor. Apesar das excelentes relações com a GP durante o período de

investimento, a Mandic acreditava que seria muito interessante a vinda de um parceiro
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com expertise tecnológico na área de banda larga e acesso via satélite, já que ele

acreditava estar aí a chave para o desenvolvimento da internet nos próximos anos.

A Mandic tinha, em meados de 1998, cinco opções concretas de compradores: (i) a

LECTRON, uma indústria eletrônica que competia com a Siemens no Brasil, com

vendas anuais em torno de DS$ 800 milhões, e que tinha expertise em tecnologia de

comunicação via satélite; (ii) A NEWTEL, uma associação do banco de investimentos

Opportunity e de quatro grandes fundos de pensão brasileiros (Previ, dos funcionários

do Banco do Brasil; Petros, dos da Petrobrás; Telos, dos da Embratel e Sistel, dos da

Telebrás), criada com o intuito de participar do processo de privatização do segmento

de telecomunicação no Brasil; (iii) o banco americano de investimentos RRK,

representando investidores institucionais; (iv) a IMPSAT, companhia argentina

atuando no setor de telecomunicações e com operações em diversos países da

América Latina. O principal negócio da IMPSA T era prover serviços de comunicação

para grandes corporações, através de uma rede própria composta de estações de rádio,

fibra-ótica, microondas e satélites; (v) um dos maiores competidores da Mandic, que

via a fusão como uma possibilidade de rapidamente aumentar a participação de

mercado, tornando-se a maior companhia do setor, e de ganhar poder nas negociações

com fornecedores e reduzir assim os custos operacionais e de investimentos.

5.2.1.3. Aspectos considerados no exit

Do ponto de vista do investidor (GP), três aspectos foram fundamentais para a tomada

de decisão do desinvestimento: (i) as condições de mercado pareciam tornar-se menos

favoráveis com o acirramento da competição; (ii) o aumento na relação

custo/benefício em se manter uma empresa do porte da Mandic em seu portfólio; (iii)

a possibilidade de realização do lucro auferido no investimento.

o crescimento explosivo da internet no Brasil e a entrada de grandes empresas no

segmento de ISP (Internet Service Providers) com considerável montante de capital

para investir e "comprar" market share, da mesma forma que ampliaram as

perspectivas futuras para a Mandic, também tornaram mais incertas essas previsões.

Até meados de 1998, apesar da forte concorrência imposta pela DOL e pelo ZAZ,

ambos com a retaguarda de grandes grupos de mídia (Folha/Abril e RBS,
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respectivamente), a Mandic vinha conseguindo manter um ritmo de crescimento igual

ou superior ao de seus concorrentes. Apesar dos significativos gastos da UOL e do

ZAZ com promoções para conquista de mercado (só em 1996 a UOL gastou, sozinha,

algo em tomo de US$ 7 milhões), a Mandic vinha conseguindo manter sua

participação de mercado em tomo de 7%, com investidas criativas, modelos de

parcerias bem desenhados e atuação bem focada.

Entretanto, a chegada de grupos como o SBT Online, com previsão de gastos em

tomo de US$ 10 milhões no primeiro ano de operação, fazia com que o cenário a

partir de 1998 se tomasse muito incerto. Havia dúvida se a Mandic conseguiria se

manter em uma posição de destaque com os relativamente pequenos investimentos em

sua operação comparativamente com as enormes quantias aportadas por seus

competidores.

Um segundo aspecto considerado pela GP para a tomada de decisão de desinvestir foi

o alto custo de oportunidade de alocar recursos na gestão da Mandic. A GP detinha

em seu portfólio de investimento empresas de porte, como Brahma, Lojas Americanas

e Artex. Pelo dinamismo do mercado, decorrente do crescimento explosivo da internet

no Brasil, mesmo um pequeno investimento como o da Mandic demandava uma

dedicação intensa da GP de forma a garantir uma agilidade nas tomadas de decisões.

Um terceiro aspecto, igualmente importante a ser considerado, é que havia condições

propícias para a realização da saída. Não somente a venda de participação da GP

poderia ser realizada pela existência de compradores interessados, como também

exisitia a expectativa de expressiva valorização da empresa, se comparada com o

volume investido. No começo de 1996, a GP realizou o investimento de US$ 2,75

milhões para a compra de 50% de participação na Mandic. Em 1998, praticamente

dois anos depois, a expectativa era de que esses 50% valessem entre US$ 8 milhões e

US$ 16 milhões'".

29 Esses valores foram estimados tomando por base aquisições envolvendo empresas norte-americanas

em que a valorização se deu através de múltiplos (entre 2 e 4 em média) das vendas líquidas

anualizadas. Em 1997, a Mandic teve vendas líquidas de US$ 8,7 milhões. Como o estudo deste caso
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Já do ponto de vista do empreendedor, a saída da GP representava não só uma

possibilidade de capitalizar uma parte do crescimento percebido pela empresa nos

últimos anos, mas principalmente de posicionar a empresa adequadamente para um

crescimento futuro. Além disso, Mandic pretendia continuar com uma participação

acionária significativa e permanecer no comando das operações.

5.2.1.4. Os tipos de exit viáveis

A forma que o caso apresenta para a realização de saída é o da venda da participação

do investidor para um comprador estratégico. Diferente da GP, que buscava uma

forma de realização de lucro no investimento feito há dois anos, Mandic buscava,

além do capital necessário para o crescimento da empresa nos próximos anos, um

sócio que agregasse tecnologia e know-how então inexistentes na Mandic e que eram

considerados fundamentais para potencializar este crescimento. A LECTRON e a

IMPSA T possuíam um forte expertise na área de telecomunicações. A NEWTEL

tinha o apelo de estar posicionando-se para a privatização da Telebrás, portanto

também envolvida com a área de telecomunicações. O banco de investimentos RRK

não trazia um grande apelo estratégico, porém Mandic acreditava que provavelmente

viria deles a melhor oferta financeira. Por fim, um site concorrente oferecia a

oportunidade de uma fusão que aumentaria a participação de mercado da nova

empresa, fazendo com que ela se tornasse a maior companhia do setor.

Ao tomar a decisão de investir na Mandic, a GP avaliou a oportunidade que o

mercado de internet brasileiro representava. Por estar em uma fase muito inicial de

desenvolvimento, quando comparado ao dos EUA, por exemplo, o mercado brasileiro

apresentaria, muito em breve, oportunidades de saída para um investidor decorrentes

da consolidação e uma empresa como a Mandic, bem posicionada, representaria um

alvo muito interessante para grandes grupos que desejassem entrar no mercado no

futuro.

não se destina especificamente em analisar o processo de valuation, este intervalo de valores nos parece

adequado para estimar a perspectiva de saída para a OP.
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Dessa forma, desenhou-se, desde o princípio, a possibilidade de saída através de uma

venda estratégica e essa possibilidade foi a considerada para avaliação financeira da

aquisição. Quando a GP, em 1995, ofertou os US$ 750 mil para Mandic e propôs a

injeção de US$ 2 milhões na companhia, tinha como cenário uma venda da

companhia após alguns anos e que rentabilizasse a um determinado percentual o

capital investido.

Uma saída através de IPO poderia também ser uma alternativa interessante a

considerar. Esse tipo de saída dá ao investidor uma maior flexibilidade para decidir o

momento do desinvestimento e, em geral, propicia melhores retornos aos investidores

do que saídas através de vendas estratégicas. Entretanto, no Brasil, os fundos de

capital de risco optam, principalmente, pela saída através da venda estratégica. A

Mandic acabou optando pela associação com o grupo argentinoIMPSAT.

5.2.2. Exxel group'"

O caso Exxel é bastante interessante de ser analisado dentro do contexto deste

trabalho por permitir uma avaliação do impacto que as perspectivas de saída têm

sobre a tomada de decisão de um investimento.

5.2.2.1. O Cenário

O Exxel era, em 1995, o maior grupo argentino de private equity, com 2 fundos

levantados: o primeiro, em 1992, totalizava US$ 47 milhões e o segundo, em 1994,

US$ 150 milhões.

Juan Navarro, fundador e principal executivo do Exxel, acabara de ofertar US$ 136,5

milhões pelo controle da Argencard, empresa líder argentina em processamento. de

transações de cartão de crédito e licenciada exclusiva da Mastercard na Argentina e

no Uruguai.

30 O caso The Exxel Group: September 1995 foi publicado em novembro de 1997 pela Harvard

Business School
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O caso traz como tema central para avaliação o problema que se apresenta ao Exxel

de ter uma oportunidade atraente de investimento e ter que montar, em um prazo de

apenas 45 dias, um fundo que possa financiar essa aquisição.

Entretanto, nossa avaliação focar-se-á no impacto que as potenciais alternativas de

saída tiveram sobre a tomada de decisão de compra de participação na Argencard.

5.2.2.2. O processo de avaliação

O Exxel adotou dois procedimentos para avaliação da Argencard: o de múltiplos e o

de venture capital.

No primeiro, avaliou-se o p/L31 de doze companhias abertas norte-americanas

similares à Argencard. Este levantamento resultou em números entre 11 e 41, com a

média em 24. Transações similares ocorridas em 1994 e 1995 apontavam números

próximos a essa média'".

O EBIT33 previsto para o ano de 1995 era de US$ 40,3 milhões. Multiplicando-se esta

previsão por 24, chega-se a um valor de US$ 967 milhões.

Em avaliações com base nesta metodologia, alguns aspectos devem ser considerados

para evitar sub ou sobre-valorização.

Quando avaliamos uma empresa que não terá ações (ou seja, não será pública) com

base em múltiplos P/L de empresas abertas, temos que, de alguma forma, descontar

estes múltiplos como forma de compensar os investidores pela "iliquidez".

31 PIL é a relação entre o preço de uma ação e o lucro proporcionado por esta ação.

32 First Financiai, comprada pela First Data (múltiplo de 29,8 vezes o lucro), Comdata Holdings,

comprada pela Ceridian (múltiplo de 30) e Card Establishment Services, comprada pela First Data

(múltiplo de 29)

33 O termo EBIT vem do inglês Earnings before lnterest and Taxes
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Além disso, há ainda que se descontar os múltiplos para considerar o fato. que a

Argencard não está inserida no mercado norte-americano (do qual foi retirada a

amostra das doze empresas). Fatores como taxas de juros do país no qual está inserida

a empresa (comparativamente às dos EUA) e taxa de crescimento do PIB deste país

devem ser, de alguma forma, inseridos em um modelo de desconto dos múltiplos para

evitar uma superavaliação da companhia.

Levando-se em conta o modelo de Gordorr'", temos PIL = (payout) (l +gn) / (r-g.). Em

termos práticos, g, é calculado pela soma da inflação esperada mais o crescimento

esperado do PIB real e r pela soma da taxa dos bônus do Tesouro mais o prêmio do

mercado.

Desta forma, ações de empresas comparáveis (do ponto de vista de seus negócios) e

que pagam o mesmo payout mas que operam em países com diferentes fundamentos,

podem ter diferentes índices PIL.

Uma forma interessante de se estimar o índice PIL para a Argentina (ou para qualquer

outro país), seria encontrar, em uma amostra de diversos países, uma correlação entre

o índice PIL e fatores que tenham impacto positivo ou negativo sobre este índice (por

exemplo, taxas de juros de curto e longo prazo e taxa de crescimento do PIB).

Mesmo levando-se em conta estes fatores, o valor ofertado pela Argencard (US$

136,5 milhões) parecia ser bastante atraente para o investidor (grupo Exxel).

A segunda metodologia adotada para avaliação da Argencard era o chamado método

de venture capital. Este método consistia basicamente em se calcular a taxa interna de

retorno (TIR) levando-se em conta os investimentos iniciais para a compra da

Argencard, as perspectivas futuras de geração de fluxo de caixa para os acionistas

34 O modelo de Gordon nos dá Po = DPS1 / (r-g.), onde Po é o valor do patrimônio líquido (valor da

ação) no período O, DPS1 são os dividendos esperados por ação no período seguinte 1, r é taxa de

retorno exigida sobre o patrimônio líquido e gn a taxa de crescimento dos dividendo. Levando em conta

que DPS1 = Lucro; (índice payout) (1+gn) e rearranjando a fórmula, chegamos a PofLo = (índice

payout) (1+gn) / (r-g.).
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durante o período de investimento (no caso, o Exxel tomou como base três anos) e o

valor de liquidação final da companhia (na saída do investimento).

Também com base nessa metodologia, o valor de US$ 136,5 milhões parecia bastante

atraente para o Exxel. Mesmo piorando os cenários inicialmente desenhados+', a TIR

se manteve entre 50% e 60% .

5.2.2.3. A questão da saída dentro deste contexto

Principalmente dentro da avaliação pelo método de venture capital, as opções de

saída que se apresentam para o investidor têm alguns impactos fundamentais.

Primeiro, no tempo de projeção de investimento que se está estimando. O Exxel, para

efeitos do valutation da Argencard, projetou o tempo em que ele permaneceria como

investidor como sendo de três anos. Ou seja, após três anos, o Exxel considerava que

teria à sua disposição compradores potenciais da Argencard dispostos a pagar pela sua

participação de 56% no capital da Argencard. É um pressuposto forte, principalmente

se o investidor puder considerar apenas a venda a investidores estratégicos. Neste tipo

de venda, mesmo em mercados com forte potencial de consolidação, o timing para a

saída de um investimento é sempre um fator muito difícil de ser projetado.

Em mercados acionários mais desenvolvidos, com uma maior quantidade de ofertas

públicas iniciais de ações, essas projeções podem ter mais chance de ocorrer no prazo

determinado ".

35 O estudo de sensibilidade executado pelo Exxel analisava a variação de 4 itens principais: a taxa de

desconto retida pela Argencard dos estabelecimentos comerciais, a participação de mercado da

Argencard, a taxa estimada de consumo médio por cartão e os custos de operação da companhia.

36 O mercado acionário argentino é pequeno, mesmo quando comparado ao mercado brasileiro, e tem

se reduzido ainda mais. O volume diário médio em 2000 girou em torno de US$ 20 milhões (contra

US$ 100 milhões em 1992). Além disso, o delisting tem se intensificado (em 1988 eram 186

companhias listadas, contra 128 em 2001). O mercado é também altamente concentrado, com 90% do

volume negociado concentrado em apenas 5 empresas.
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Um outro impacto importante estava no valor estimado de venda da companhia. O

Exxel estimou, em sua avaliação da Argencard, a possibilidade de vender seus 56%,

ao término de três anos, por US$ 385 milhões. Este valor foi obtido através da

projeção dos lucros para o período em análise e da multiplicação do lucro projetado

no terceiro ano por um PIL de 15, que caracterizava a média do mercado argentino em

1995. Da mesma forma, a perspectiva de saída através de um IPO poderia impactar de

forma significativa nas projeções. O mercado de ações de empresas de processamento

de transações de cartões no qual se inseria o negócio da Argencard, inexistente na

época no Merval37
, da mesma forma que trazia uma perspectiva interessante de

atratividade para a empresa (o que poderia representar até valores superiores à média

de PlLs) , trazia também uma maior incerteza quanto aos valores que se poderia

esperar para esta relação.

Além dos aspectos abordados no item anterior com respeito à comparação de índices

PIL entre países, dever-se-ia também incluir fatores específicos relacionados com

países emergentes, como é o caso da Argentina. Por exemplo, um fator que deve ter

correlação negativa com o índice PIL é o risco país (ver também item 6.1.7.1.).

5.3. As dificuldades do exit de investimentos de capital de risco

Os principais fatores que complicam saídas via IPO no mercado brasileiro, segundo

alguns dos profissionais do mercado de investimentos de capital de risco no Brasil38 e

baseados nos dois casos analisados neste capítulo, são:

• A situação atual do mercado de capitais (baixa liquidez, alta concentração bursátil,

baixo nível de govemança corporativa, cultura de desrespeito ao acionista

minoritário, entre outros);

37 Bolsa de Valores da Argentina. Em 1995, 90% da capitalização bursátil argentina era de empresas

nas áreas de utilidades, de energia, de telecomunicações e bancária.

38 Ver entrevistas realizadas, Anexo A.
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• Falta de cultura e timing de desinvestimento, com a falta de cooperação entre

gestores e co-investidores no momento da venda da empresa;

• Morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas;

• Alto custo associado à abertura de capital;

• A pequena participação dos investidores institucionais (principalmente os fundos

de pensão) como compradores de ofertas públicas iniciais;

Basedos nesta visão do mercado (do ponto de vista dos investidores39
), iremos avaliar,

no próximo capítulo, cada uma destas causas levantadas, além de trazer para a

discussão outros aspectos não mencionados pelos entrevistados ou percebidos na

análise dos casos.

39 Ver recomendação de futuros estudos (capítulo 9)
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6. Fatores que complicam o desinvestimento através de IPO

Chegamos ao ponto central do nosso trabalho.

No capítulo 4, fizemos uma análise do mercado de capital de risco no Brasil, onde

pudemos identificar a escassez deste tipo de capital.

No capítulo 5, detalhamos o processo de desinvestimento com a análise de dois casos

bastante ilustrativos da forma como ocorrem os exits no mercado latino-americano.

Identificamos aqui que, pelo menos em parte, as reduzidas opções de saída trazem

impacto na pequena disponibilidade de capital de risco identificada no capítulo

anterior.

Neste capítulo e no capítulo 7, faremos uma análise dos complicadores para o

desinvestimento através de IPO e das ações que podem minimizar seus efeitos,

respectivamente. Seguindo a linha lógica adotada no início deste trabalho,

acreditamos que um fortalecimento nas opções de saída (e o IPO certamente pode ser

uma opção) levará a uma maior oferta de capital de risco no mercado brasileiro.

Hoje, entretanto, o IPO não é uma forma adotada pelos investidores para saírem de

seus investimentos de risco. Atualmente, a emissão de ações em aberturas de capital,

independentemente de se tratar de um desinvestimento ou não, praticamente é

inexistente no mercado acionário brasileiro. Em 2001 foram apenas 5 emissões que

levantaram R$ 1,2 bilhão 40.

Mas, conforme colocamos no início de nosso trabalho, não acreditamos que a

inexistência de IPOs como forma de desinvestimento esteja apenas relacionada às

características desfavoráveis do mercado acionário brasileiro, embora acreditemos

que elas tenham um impacto significativo.

Trabalharemos com as seguintes hipóteses centrais para explicar esse fenômeno:

40 Fonte CVM. Ver Anexo B.
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.,/ Situação do mercado acionário brasileiro;

.,/ Falta de cultura e timing dedesinvestimento;

.,/ Morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas;

.,/ Custos associados à emissão de ações;

.,/ A pequena participação dos investidores institucionais (principalmente os fundos

de pensão) como compradores de ofertas públicas iniciais;

.,/ Existência de outras alternativas (em determinadas circunstâncias) mars

interessantes que oIPO.

6.1. A situação do mercado acionário brasileiro

Como colocado nos tópicos anteriores, o mercado brasileiro tem adotado,

principalmente, a saída de investimentos de risco através da venda a investidores

estratégicos.

Descarta-se, no nosso mercado, a opção de desinvestimento através de emissão de

ações via IPO.

Longe de ser o único fator de impacto na. disponibilidade de capital de risco no

mercado brasileiro, a falta de perspectiva de desinvestimento através de IPO tem

impactos sensíveis na quantidade de recursos disponíveis. Sem esta opção de saída de

investimento, reduzem-se as perspectivas de realização de ganhos pelos investidores

(ou, pelo menos, do número de potenciais empresas candidatas a investimento )ao se

limitar a saída apenas à venda a investidores estratégicos.

o principal fator limitante para emissões públicas de ações de novas empresas é a

incipiência de nosso mercado acionário, refletida principalmente em sua baixa

liquidez. Apresentamos no Anexo B um detalhado estudo do mercado acionário

brasileiro.

Além da óbvia perda financeira de uma emissão mal executada, a conseqüência mais

crítica do insucesso é a perda de credibilidade que pode advir de uma desvalorização

44
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significativa no preço da ação da companhia recém-aberta. Ou seja, em mercados

acionários pouco maduros, as empresas tendem a buscar outra forma de

financiamento que não a abertura de capital, devido ao alto risco envolvido neste tipo

de operação.

Os agentes causadores dessa incipiência são diversos, porém procuramos listar a

seguir os mais significativos:

6.1.1. Desrespeito ao acionista minoritário

Um fortalecimento do mercado acionário brasileiro passa, obrigatoriamente, por uma

melhora na Govemança Corporativa.

Segundo o Instituto Brasileiro de Govemança Corporativa - IBGC - uma sociedade

civil sem fins lucrativos, criada em 1995, govemança corporativa são as práticas e os

relacionamentos entre os acionistas/quotistas, conselho de administração, diretoria,

auditoria independente e conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho

da empresa e facilitar o acesso de capital.

Ainda segundo o IBGC:

A boa Governança Corporativa proporciona aos proprietários (acionistas ou

cotistas) a gestão estratégica de sua empresa e a efetiva monitoração da

direção executiva. As principais ferramentas que asseguram o controle da

propriedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a Auditoria

Independente e o Conselho Fiscal.

A empresa que opta pelas boas práticas de Governança Corporativa adota

como linhas-mestras a transparência, a prestação de contas (accountability) e

a eqüidade. Para que essa tríade esteja presente em suas diretrizes de governo,

é necessário que o Conselho de Administração, representante dos acionistas

ou cotistas, assuma seu papel na organização, que consiste em estabelecer as

estratégias, eleger a Diretoria, fiscalizar e avaliar o desempenho da gestão e

escolher a auditoria independente.

A entrada de mais investidores participando do mercado acionário brasileiro é

condição mais que necessária para ampliar a oferta de capital de risco às empresas
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brasileiras. Estes sócios de empreendimentos de fiSCO no Brasil não cairão,

infelizmente, do céu. Eles serão os investidores ditos minoritários41 que nas

economias desenvolvidas engrossam o bolo de investidores em empresas abertas e,

com isso, dão volume e liquidez às Bolsas de Valores de seus países42
. Eles não são

movidos por um espírito nacionalista e não colocarão seus recursos financeiros em

mercados (e, particularmente, nas empresas que fazem parte destes mercados) que não

respeitem seus interesses. Esses investidores não-controladores são indispensáveis

para prover os recursos necessários que financiem, em primeira instância, o

desenvolvimento tecnológico de nosso país e, conseqüentemente, propiciem o

almejado crescimento econômico.

E o nosso mercado de capitais só se desenvolverá com a criação de regulamentações e

com o fortalecimento das instituições que regulem este mercado. Certamente, um

mercado mais forte conseguirá atrair estes investidores por respeitar seus interesses e

por impedir expropriações de direitos por parte dos acionistas controladores.

o desrespeito a estes interesses enfraquece o mercado financeiro como Um todo, à

medida que potenciais investidores começam a se recusar a financiar empresas por

não saber como seus interesses e, conseqüentemente, seus retornos serão tratados.

Neste ponto cabe uma ressalva importante: o acionista minoritário que é mencionado

neste item e que tem seus interesses desrespeitados não inclui os grandes fundos de

pensão, que a rigor classificar-se-iam como minoritários, já que detêm participações

não controladoras nas empresas de seus portfólios.

Entretanto, essas participações são expressivas, podendo chegar em tomo de 30% das

ações da empresa investida.

41 Sócios minoritários são sócios não controladores e não, ao contrário do que o termo muitas vezes

parece sugerir, sócios pequenos ou individuais. ..~,
42 Ver item B.2.5. Perfil dos investidores (Anexo B)
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A Previ, maior fundo de pensão da América Latina e que garante a previdência

complementar dos empregados do Banco do Brasil, conta com um patrimônio de

R$21 bilhões aplicados em 94 empresas de 9 distintos segmentos (aviação, bebidas,

fumo, mineração, petróleo, bancos, energia elétrica, participação, telecomunicações e

outros). A Previ conta 310 assentos em conselhos destas empresas.

'-

Casos como este são típicos dessa diferenciação. Apesar de minoritários, estes fundos

têm força para fazer valer seus interesses.

Esses grandes minoritários, em conjunto com o grupo dos sócios-controladores,

levantaram inúmeras barreiras contra a aprovação da nova lei das S.As43.

Acreditamos, entretanto, que esses fundos de pensão, apesar de não demandarem um

tratamento como acionista minoritário, podem ter um papel fundamental no

fortalecimento do IPO como alternativa de saída.

Os fundos de pensão, por lidarem com uma quantidade expressiva de recursos sob sua

gestão, têm o potencial para se tomarem fortes compradores de emissões de ações em

abertura de capital de novas empresas. Além disso, os fundos têm a necessidade

natural de diversificação de sua carteira, como forma de proteger o patrimônio dos

recursos sob a sua gestão e calibrar o nível de risco associado.

O que se faz necessário é uma regulamentação que incentive a aplicação de recursos

destes fundos como capital de risco. Abordaremos, no capítulo 7, a criação de

instrumentos legais que incentivem essa aplicação.

6.1.2. Cultura do empresariado brasileiro

Segundo o jornal O Estado de São Paulo em seu artigo "A crise da Bolsa", os

empresários brasileiros ainda "não descobriram a Bolsa de Valores".

43 Na revisão de bibliografia foram levantados vários artigos que reportaram a polêmica existente no

processo de aprovação da nova lei no Congresso, no Senado e, finalmente, nas sanções presidenciais.

Ver bibliografia.
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Acostumados com um dinheiro de baixo custo proveniente de agentes governamentais

financiadores (BNDES, por exemplo), as empresas brasileiras não foram

"incentivadas" a se financiar através da Bolsa. Asempresas brasileiras não vêem o

mercado de capitais como fonte de financiamento de suas operações e planos de

expansão.

Esse tipo de mentalidade é uma resposta natural ao desenho do nosso mercado

financeiro (e em particular do mercado de capitais) que não atua como intermediário

entre os poupadores e os empreendedores, como ocorre em mercados mais

desenvolvidos.

Em mercados desenvolvidos, a Bolsa tem um papel fundamental de garantira

alocação de recursos dos poupadores (que querem rendimentos altos, como os de

projetos de risco ou de longa maturação, sem a sua intrínseca baixa liquidez) para os

empreendedores (que necessitam desses recursos de longo prazo). A Bolsa, ao atuar

como intermediadora destas transações, não só dá liquidez aos investimentos de longo

prazo, como também garante que os recursos serão alocados nos projetos de maior

produtividade, colaborando assim com o crescimento da economia44
.

6.1.3. Fuga de capitais da Bolsa local para o mercado internacional

Com a globalização dos mercados, as Bolsas de outros países, ao preverem um

potencial risco de fuga de recursos para mercados mais interessantes (em um processo

natural de diversificação internacional de portfólios), começaram a movimentar-se,

tomando, entre outras medidas, ações que facilitassem o influxo de capitais para seus

mercados.

45 V .er Item B.2.7. Operações com ADRs (Anexo B)

44 Ver capítulo 4
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A integração de mercados internacionais, corno conseqüência natural do avanço '

tecnológico das telecomunicações e dos sistemas de informação, poderia ser vista .~,\
'::~~:'corno urna oportunidade para o Brasil. Poderíamos esperar, com ela, ter urna balança '

positiva entre recursos que entram em maior volume do que os recursos que saem. ,1
Entretanto, devido ao baixo nível de desenvolvimento de nosso mercado de capitais, . ',1
caracterizado pela baixa liquidez, falta de transparência e alto custo de transação, o

livre fluxo de capitais pelos mercados no mundo inspira mais temores do que

,.

esperanças.

6.1.4. Forte dependência de capital externo

Corno é natural em economias ditas emergentes, o Brasil tem urna forte dependência

de capital externo e o mesmo ocorre para o capital de risco.

Crises corno a da Argentina, que rebaixam o rating de toda a região e,

conseqüentemente, aumentam a percepção de risco país para os investidores externos,

têm um forte impacto sobre o mercado de ações local.

A dependência desse capital externo se toma ainda mais crítica para o Brasil em

virtude do seu baixo nível de poupança interna. A necessidade de um elevado

financiamento externo é típico de países com um grande déficit do setor público e

urna elevada dívida pública.

Teórica e empiricamente, constata-se urna relação positiva entre o nível de poupança

e o crescimento econômico 46.

Até o final da década de 80, o governo lançava mão de mecanismos forçados de

geração de poupança interna, corno o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS e os sistemas de previdência pública. Com o esgotamento dos recursos de

muitas destas instituições, o Brasil começou a reduzir seu nível de poupança interna,

caindo de 22% do PIB em meados da década de 80 para 16% em meados da década

de 90, segundo dados do Banco Central e do IBGE. Outro aspecto de peso foi o fato

46 Jones (2000).
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do governo ter se transformado, neste mesmo período, de gerador de poupança em

consumidor de poupança, principalmente em virtude do desequilíbrio fiscal das contas (~
<,r:c;,'

"públicas.

Isso teve como conseqüência uma explosão nas taxas de juros reais pagas pelo

f . df id 47governo para manciar sua IVI a .

Com a acentuada redução da poupança interna e conseqüente falta de recursos para

investimentos em atividades produtivas, tomamo-nos altamente dependentes dos

investimentos externos. A poupança externa cresceu de 0,3% do PIB em meados da

década de 80 para 4% em meados da década de 90.

Quanto ao déficit em conta corrente, o Brasil reduziu seu nível de 4,8% do PIB em

1999 para 4,2% em 2000. Porém, a expectativa para 200148 é que volte a aumentar

para um nível de 5%, principalmente em virtude de uma parcela considerável do

déficit e da dívida pública estar denominada em moeda estangeira. Com isso, o

impacto da depreciação das taxas de câmbio e a desaceleração do crescimento

colocam uma pressão adicional nas posições fiscais.

Essa forte dependência de capital estrangeiro, aliada à desaceleração global da

economia, reduz o nível de investimentos diretos no país, com o conseqüente impacto

nos investimentos nas empresas listadas em nossa Bolsa.

No que se refere ao mercado primário, esta forte dependência e conseqüente escassez

de recursos tem um impacto ainda mais dramático. A perspectiva de baixa liquidez

em novas emissões de ações faz com que as empresas adiem (ou mesmo cancelem)

seus planos de abertura de capital.

47 Ver item 6.1.7.3.

48 Quando do fechamento deste trabalho ainda não estavam disponíveis os dados consolidados do ano

de 2001.
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6.1.5. Alto custo de transação

A Bovespa tem um alto custo associado às transações de compra e venda de ações,

que é a CPMF.

A CPMF, atualmente à alíquota de 0,38% incide sobre as movimentações financeiras

de saída de conta correntes. Ou seja, um investidor daytrader, por exemplo,que

realiza operações de compra e venda de ações várias vezes ao dia, paga, a cada

operação de compra, a alíquota de 0,38% sobre o volume em dinheiro que saiu de sua

conta.

Esse imposto, que originariamente era de 0,20% e deveria ser, como o próprio nome

evidencia, provisório, já tem planos de se transformar em permanente caso avance no

Congresso a reforma tributária, que institucionalizaria o IMF, imposto sobre

movimentações financeiras.

No que diz respeito às taxas de corretagem e custódia, com uma maior abertura dos

mercados de capitais e evolução tecnológica que reduz custos, a tendência é que as

taxas de intermediação de instituições financeiras e corretoras mantenham sua

trajetória declinante.

Estes tipos de custo têm um impacto direto no volume negociado em nossa Bolsa e,

conseqüentemente, em sua liquidez. Com respeito ao mercado de IPO, o efeito acaba

sendo indireto, já que um mercado secundário menos líquido tende a atrair menos

empresas a abrirem seu capital.

6.1.6. Controles sobre fluxos de investimento

Um outro aspecto que inibe um maior desenvolvimento do mercado acionário

brasileiro é a existência de controles sobre os fluxos de investimento.

Monte Carmello (1997), em sua tese "A Bolsa de Valores de São Paulo", subdivide os

fluxos de investimentos em três tipos: fluxos de capitais, de títulos e de

intermediários. O nível de integração do Brasil com outros países através de seus
,.

mercados de títulos e valores mobiliários (e, conseqüentemente, os níveis de

investimentos trocados entre eles) está relacionado aos alcances desses fluxos.
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o livre fluxo de capitais se dá quando da inexistência de barreiras que restrinjam as

habilidades dos investidores brasileiros de comprar títulos de outros países (ou vice-

versa). O livre fluxo de títulos, por sua vez, ocorre quando não existirem barreiras

para o acesso de empresas emissoras brasileiras aos recursos estrangeiros (ou vice-

versa). Já o livre fluxo de intermediários refere-se a não restrição nas operações dos

intermediários (corretoras, por exemplo) entre os países.

Ainda segundo Monte Carmello , alguns países como Uruguai e Paraguai não

restringem o fluxo de capitais. Já no Brasil e no Chile, por exemplo, investimentos no

exterior são feitos através de fundos criados especificamente para captar e viabilizar

investimentos estrangeiros.

Outro exemplo de barreira são as normas contábeis que se apresentam, muitas vezes,

com diferentes regulamentações em diferentes países, inviabilizando a negociação de

valores mobiliários entre eles.

Barreiras cambiais e tributárias também oferecem restrição ao livre fluxo de

investimentos entre países.

Da mesma forma que nos itens anteriores, essas barreiras ao livre fluxo de recursos

tendem a reduzir o volume negociado em nosso mercado secundário e, de forma

indireta, desestimulam também o mercado de ofertas públicas iniciais.

6.1.7. Fatores macroeconômicos

6.1. 7.1. Risco Brasil

Não basta para uma companhia listada em Bolsa ter bons números (os chamados

fundamentos). Muitas empresas são competitivas e têm bons indicadores, porém têm

sede no Brasil. Estão sujeitas, portanto, ao risco Brasil, que funciona como uma

espécie de desconto. O valor de suas ações provavelmente seria maior se elas

estivessem, por exemplo, domiciliadas em Nova York ou em Paris.

O risco Brasil é calculado pela diferença de taxas (spread) entre o T-Bond, título de

renda fixa do governo norte-americano, e o C-bond, o papel mais representativo da

dívida soberana brasileira negociada no mercado externo. O mercado adota a
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diferença entre o T-Bond e títulos da dívida de outras nações com características

semelhantes como padrão para avaliar o risco de cada país e, nesta equação, quanto

mais alto é o número, expresso em pontos-base, maior é o risco e, em conseqüência,

mais baixo é o valor dos ativos do país.

No caso do Brasil, desde o final de 2000 até os primeiros meses de 2001, o spread

entre o T-Bond e o C-Bond ficava na casa dos 700 pontos-base, semelhante ao da

Argentina e superior ao do México -em torno de 350 pontos-base. A partir de março

de 2001, quando Domingo Cavallo tornou-se o Ministro da Economia da Argentina e

surgiram inúmeras dúvidas sobre a saúde financeira deste país vizinho, o risco

Argentina superou a casa dos 1.000 pontos antes de disparar para cerca de 1.600

pontos e o do Brasil venceu a casa dos 800 pontos, encostou nos 900 e depois

esbarrou nos 1.000 pontos-base, enquanto no México ele se mantinha inalterado.

Além disso, o risco país tem um importante impacto no refinanciamento da dívida

pública. Risco país mais elevado implica custo de refinanciamento mais alto, que

implica, por sua vez, um maior acumulo no déficit público, que implica, em última

instância, maior taxa de juros.

Elevadas taxas de juros por longos períodos, conforme abordaremos no item 6.1.7.3.,

são um grande desestímulo ao mercado de capitais, porque geram uma alocação

ineficiente de recursos entre renda fixa e renda variável.

6.1.7.2. Pressão sobre o câmbio

Com a crise argentina, tem se intensificado, nos últimos meses, a pressão sobre a

cotação de dólar no Brasil, que atingiu o patamar de R$2,50 em Agosto de 2001.

Um câmbio muito instável tem uma série de impactos sobre a economia de um país,

que foge do escopo deste trabalho.

Entretanto, vale ressaltar pelo menos um exemplo como forma de visualizar a

correlação entre o câmbio e o mercado acionário: as recentes desvalorizações sofridas

por nossa moeda frente ao dólar fez com que inúmeras empresas com dívidas nesta
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moeda tivessem seus balanços de resultados prejudicados. Com ISSO, houve

expressivas desvalorizações nos papéis destas empresas. f.,to •

6.1.7.3. Juros e inflação

o Brasil tem uma das taxas reais de juros mais altas do mundo.

70.0% -,--------------------------,
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emergentes

Média dos juros reais
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Fonte: Globalinvest

Figura 2. Taxas de juros reais e nominais de alguns países

De acordo com a Global Invest, em sua pequisa mensal de taxas de juros de junho de

2001, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking de países com as maiores taxas de

juros reais em 12 meses, com 8,5%. Essa taxa é decorrente de uma inflação no

período de 7,1 % (medida pelo IPCAlIBGE) e uma taxa de juros nominais de 16,2%,

no acumulado de 12 meses.

No figura acima, apresenta-se também a média dos países emergentes, que, para

efeitos da pesquisa, contou com 23 países. No total, a pesquisa da Global Invest

considerou 40 países.
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Com a pressão inflacionária imposta pela pressão sobre o câmbio, a perspectiva para o

ano de 2001 das taxas de juros era de alta. Desde março de 2001 a Agosto de 2001, o

juro primário subiu 3,75% atingindo o patamar de 19% ao ano.

Isso traz impactos sobre o mercado acionário, já que retira dinheiro de setores

produtivos e o aloca em aplicações financeiras de renda fixa. Com um mercado

acionário já com recursos escassos, os juros elevados percebidos no mercado

brasileiro fazem com que a expectativa de fortalecimento seja reduzida.

E, novamente, um mercado de capitais inexpressivo .obviamente implica inexistência

de novas emissões de ações.

Ainda, as taxas de juros elevadas fazem com que praticamente inexista no Brasil um

mercado de debt. O custo proibitivo deste tipo de financiamento faz com que grandes

empresas instaladas no país recorram à emissão de dívida no exterior. Para as

pequenas e médias empresas, porém, o custo deste tipo de transação é inviável.

6.1.7.4. Ritmo de crescimento das empresas e do país
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Fonte: BACEN e Bovespa

Figura 3. Evolução do PIB e do valor de mercado das companhias ahertas na Bovespa e taxas

reais de crescimento.
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o ritmo de crescimento do país e das empresas impacta no mercado acionário e,

conseqüentemente, na possibilidade de desinvestimento através dele.

Na figura anterior, podemos observar o crescimento do PIB per capita de 1992 a

1997, principalmente devido à melhora em alguns fundamentos macroeconômicos,

maior entrada de recursos externos e por conta das privatizações. Esse crescimento

sustentou o crescimento no valor de mercado {capitalização bursátil) das companhias

abertas, que saíram de um patamar de aproximadamente US$ 30 bilhões em 1991

atingindo US$ 255 bilhões em 199749.

Sem dúvida, existe uma forte correlação entre o fortalecimento da Bolsa de Valores

(representado por um de seus aspectos que é o nível de capitalização bursátil) e o

crescimento do país, representado pela evolução do índice PIB per capita.

Essa correlação é ainda mais forte dependendo do segmento de atuação das empresas.

Por exemplo, empresas listadas em Bolsa e de setores ligados ao consumo, como

supermercados e eletroeletrônicos, são mais afetadas por uma eventual aceleração ou

desaceleração do PIB de seu país.

Além disso, um mercado com empresas em crescimento implica uma maior

necessidade de financiamento. Se não houver distorções na oferta de capital (como

por exemplo, empréstimos a custos subsidiados), a tendência é que o mercado de

capitais seja uma alternativa interessante para a busca de recursos.

6.1.8. Fator político

Desde o final dos anos 80, este fator não pesava tanto sobre o mercado de capitais. Na

melhor das hipóteses, a questão política continuará influenciando o comportamento

dos papéis até a posse do novo presidente.

o mercado incorpora instabilidades (ou perspectivas de instabilidade) ao valor das

ações. Uma eventual indefinição do cenário político até as eleições presidenciais em

49 Ver item B.2.2. Capitalização Bursátil (Anexo B)
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2002 acarreta dúvidas quanto à possibilidade de valorização de ativos reais (como éo

caso das ações) devido às incertezas quanto, por exemplo, à taxa de juros e à inflação.

6.2. Falta de cultura e timing de desinvestimento

Um artigo muito pertinente e atual, que retrata bem essa questão é "Priva te Equity's

future in region remains cloudy", publicado na edição de maio de 2001 da Latin

American Private Equity Analyst.

Segundo esse artigo, poucos fundos atuantes no mercado latino-americano têm

realmente apresentado retornos significativos e que compensem o alto risco associado

a investimentos em mercados emergentes.

Parte desse problema está associado a uma falta de experiência por parte .dos

administradores de fundos locais, mas o aspecto principal abordado pelo artigo é o

problema no momento do desinvestimento.

Muitos fundos atuantes localmente, porém com sede ou parcerias nos Estados Unidos,

adotaram posições minoritárias nas empresas investidas, como é natural no mercado

norte-americano (isso inclusive é uma restrição legal neste mercado). Porém, não

levaram em conta uma diferença legal e cultural entre EUA e América Latina. O

aspecto mais importante, segundo o artigo, é a desproteção a que estão sujeitos os

investidores minoritários no que diz respeito aos seus direitos.

Uma falta de habilidade, por exemplo, de um fundo (com participação minoritária) em

convencer sua investida a vender uma porção significativa da empresa para um sócio

estratégico ou de se tornar pública através de emissão de ações pode ser responsável

pelo fracasso de um investimento (do ponto de vista do fundo, obviamente),

reduzindo os retornos sobre o montante inicial comprometido.

Um comprador estratégico que esteja disposto a investir em uma determinada

empresa dificilmente aceitaria comprar apenas a parcela minoritária nas mãos do

fundo e assim perdem-se oportunidades preciosas (que não são tão abundantes assim

no tempo de vida de um investimento de risco).
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Alternativamente, a opção de se tomar pública, mesmo se não levarmos em conta

aspectos como custo, situação do mercado acionário, estratégia corporativa (quesão

analisados nos próximos tópicos), muitas vezes encontra resistência na falta de cultura

de desinvestimento presente no Brasil.

Enquanto o fundo busca a saída através do IPO como uma forma de realizar os lucros

de seu investimento, o sócio que permanece deseja ainda continuar à frente do

negócio. Ele visualiza os benefícios de uma nova entrada de capital (inclusive com a

sua própria realização de lucros), porém tem dúvidas sobre sua disposição quanto a

abrir mão do controle do negócio ou mesmo de parte de seus direitos sobre os fluxos

de caixa futuros esperados'". Discutiremos mais este dilema no tópico 6.5., mas o

importante a ser ressaltado aqui é a falta de cultura de desinvestimento, que faz com

que essas questões tenham peso significativo e possam tomar inviável uma ou outra

alternativa de saída que se apresente à empresa investida.

Essa situação pode ser especialmente crítica em se tratando de um mercado como o

brasileiro, onde as reais oportunidades de saída são raras. A perda de uma real

oportunidade que apareça pode comprometer significativamente a rentabilidade do

fundo. E essa situação não somente acarreta um prejuízo financeiro, mas também

compromete a imagem do fundo e de seus gestores, que necessitam de casos de

sucesso para a captação de novos recursos e realização de novos investimentos.

Como forma de minimizar possíveis conflitos entre fundo e outros sócios da empresa

investida, são inseridas cláusulas no contrato social e nos acordos entre acionistas que

dêem ao fundo o direito de realizar a venda de sua participação mesmo que sua

50 Ocorre muitas vezes do acionista querer ofertar publicamente uma parcela pequena das ações da

empresa (ou da empresa não ser de porte, o que acaba sendo equivalente), como forma de reter o

controle do negócio. Entretanto, o volume a ser ofertado se torna tão pequeno que a perspectiva de

baixa liquidez faz com que não se concretize o processo de abertura de capital. Conforme dados

levantados nas entrevistas com participantes do· mercado, uma valor mínimo para emissão em

processos de abertura de capital (no que diz respeito à liquidez no mercado brasileiro) gira em torno de

US$50 milhões.

58
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participação seja minoritária na. co.mpanhia. e mesmo que haja desacordo entre os ', ..~

acionistas. As ações neste sentido são discutidas no capítulo 7. ,;
,

6.3. Morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas

Por outro lado, um problema que acaba emergindo desta solução e que sem dúvida

contribui para desincentivar a participação de fundos em empresas brasileiras é o da

morosidade da justiça. Conflitos que surjam entre os acionistas têm que ser resolvidos

em tribunais e o timing dos processos judiciais é invariavelmente mais longo que o

dos negócios, fazendo com que muitas das decisões sejam totalmente inócuas.

Vale ressaltar ainda que, no caso brasileiro, o acordo entre acionistas, mesmo quando

registrado em cartório, tem força jurídica menor que a do contrato social e suas

alterações, que são os documentos oficiais da empresa.

A adoção de câmaras de arbitragem para resolução de disputas entre acionistas com

certeza facilitará a participação minoritária dos fundos de private equity em empresas

brasileiras.

Com a aprovação da Nova Lei das S.AS.51
, que prevê a possibilidade de resolução de

conflitos entre acionistas e a empresa ou entre acionistas majoritários e minoritários

através de arbitragem, desde que estabelecida no estatuto da sociedade, é possível que

essa questão da morosidade da justiça comece a ter um impacto menor no processo de

desinvestimento.

Um caso que ilustra bem esta situação foi a recente disputa entre Coteminas e a GP

Investimentos, Em dezembro de 1997, as duas empresas passaram a ser sócias na

Toália, um indústria têxtil. Desde o princípio, previa-se a incorporação desta empresa

pela Coteminas, para que a GP pudesse receber ações da companhia têxtil em troca e

transformar em dinheiro os investimentos.

51 A Nova Lei das S.As. foi sancionada pelo Presidente da República em 31 de outubro de 2001 e entra

em vigor após 120 dias.
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No final de 2001, a Coteminas anunciou a incorporação sem dar, entretanto, nenhuma

ação em troca à GP, alegando que o valor da Toália estava negativo. De um lado, a

GP alega que a Coteminas, propositalmente, deixou que a Toália chegasse a essa

situação para poder efetuar a incorporação sem repassar nada à GP. Por outro lado, a

Coteminasalega estar apenas seguindo um acordo de acionistas firmado em 1997.

Independentemente de um julgamento de valor, o que é importante ressaltar neste

exemplo é a batalha judicial decorrente deste desacordo entre os sócios. A GP já

questionou a decisão da Coteminas com uma ação em São Paulo, com medida

cautelar na laVara Cível da Comarca de Montes Claros (MG) e com liminar na 3a

Câmara Cível do Tribunal de Minas Gerais.

E a expectativa é que o processo judicial se estenda por um bom tempo, já que as

partes farão uso dos recursos que o sistema judicial permite para resguardarem seus

interesses.

6.4. Custos associados à emissão de ações

Um outro aspecto normalmente citado como sendo um complicador de saídas através

de IPO é o custo associado à emissão de ações.

Segundo Ritter (1987), os custos chamados diretos que incluem os custos de registro e

subscrição (underwriting) giram em tomo de 14% do capital levantado.

Além dos custos de diretos, existem ainda os indiretos, como os custos referentes ao

fenômeno de underpricing, observado em inúmeros estudos de ofertas públicas

iniciais de ações, no Brasil e no exterior52
•

o underpricing é o fenômeno de sub-valorização na cotação da ação na oferta

primária (preço este fixado pelo emissor) quando comparada com o valor desta

mesma ação ao final do primeiro dia de negociação (onde o preço é o definido pelo

mercado). Isso significa dizer que a empresa emissora da ação dá um "desconto" no ~.
~

52 Furtado (1997) e Pagano, Panetta e Zingales (1995)
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valor fixado na oferta primária para colocação de seus papéis no mercado,

representando então um custo para a empresa emissora.

Ainda segundo Ritter (1987), os custos associados ao fenômeno de underpricing, no

mercado norte-americano, giram em tomo de 15% do capital levantado.

Outros aspectos, como os custos anuais em se manter uma empresa aberta (custos

associados ao disclosure) e os problemas de agenciamento decorrentes da separação

entre propriedade e controle também trazem impacto na tomada de decisão de uma

empresa de abrir seu capital. Segundo Rocca e Car~alho (1999) em um estudo sobre

43 empresas coletado do relatório de MB Associados (2000), o custo mais

significativo e que representa a maior desvantagem quando se avalia a abertura de

capital por parte dessas empresas é o custo de manutenção.

Além disso, estudos'" também indicam performances pobres de IPOs no longo prazo,

chegando muitas vezes a ser negativas. Se, para o fundo de investimentos que deixa a

companhia no momento do desinvestimento, este aspecto (e o custo a ele associado) é

irrelevante (pelo menos do ponto de vista financeiro), do lado do empreendedor que

permanece à frente do negócio, esse é um aspecto que pode impactar negativamente

na sua tomada de decisão de abrir o capital da empresa.

Esses custos, independente do estágio em que se encontra o mercado acionário

brasileiro, fazem com que o IPO seja visto como uma alternativa a considerar para o

exit de investimentos de capital de risco e não como um processo natural de evolução

no estágio de vida de uma companhia.

53 Loughran & Ritter (1995) em uma análise de 4.700 IPOsde empresas no mercado norte-americano,

no período entre 1970 e 1990, identificaram uma performance negativa de 20% nos papéis emitidos. O

cálculo foi feito tomando-se o preço da ação logo ap6so IPO e o preço alcançado 3 anos depois (ou o

preço no fechamento do capital, o que ocorresse primeiro). Outros estudos, como o de Levis (1993) no

Reino Unido e o de Lee, Taylor & Walter (1994) na Austrália, também indicaram performances

negativas (8% e 46%, respectivamente).
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Segundo Pagano, Panetta e Zingales(em seu trabalho "Why do Companies go

Public ?"), se não fosse dessa forma, por que tantas empresas relativamente grandes

em seus mercados permanecem então fechadas?

6.5. A pequena participação dos fundos de pensão como compradores

de ofertas públicas iniciais

Um outro aspecto que desestimula o mercado primário de ações brasileiro é a pequena

participação dos fundos de pensão no mercado de renda variável e, em especial, no

mercado de capital de risco.

Devido à quantidade de recursos geridos pelos fundos de pensão e ao peso desses

investidores institucionais em nossa Bolsa54
, que respondiam, em 2000, por apenas

17% dos recursos aplicados, acreditamos que um esforço para canalizar parte destes

recursos para aplicação em renda variável pode ter um efeito significativo em nosso

mercado de capitais.

E uma maior quantidade de recursos em nossa bolsa implicará um maior incentivo

para que novas empresas optem por emitir papéis em ofertas primárias.

No capítulo 7, abordamos as alterações na legislação que começam a incentivar, de

forma mais consistente, a aplicação dos recursos dos fundos em empresas emergentes

e/ou listadas em bolsa, baseada em critérios de govemança e transparência.

6.6. Existência de outras alternativas

circunstâncias) mais interessantes que o IPO

(em determinadas

Além do tradicional trade-off entre custos e benefícios de um IPO, explorado nos

itens anteriores, Zingales (1995)55 propõe um outro aspecto no processo de decisão de

S4 Figura 20, Anexo B.

SS Em seu trabalho lnsider Ownership and the decision to go public
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abrir capital ainda pouco explorado: a questão do controle da companhia (corporate

controi).

Na análise tradicional, temos, de um lado,os custos de registro, underwriting,

underpricing, manutenção e baixa performance no longo prazo (já discutidos neste

trabalho). Do lado oposto, os benefícios de um IPO compreendem o financiamento

através de capital próprio (ampliando a capacidade de investimento muitas vezes

limitada dos sócios atuais), o aumento na liquidez dos papéis da companhia (e,

conseqüentemente, na liquidez do investimento dos acionistas atuais) e o ganho na

transparência e no monitoramento da empresa, obrigada por lei a adotar uma postura

mais aberta frente ao mercado.

A discussão que Zingales introduz, sem desconsiderar os custos e benefícios na

análise tradicional, é que o IPO também pode ser visto como uma forma de se vender

uma empresa. É uma alternativa para os sócios atuais de uma companhia venderem

sua participação (total ou parte dela) maximizando o retomo obtido nesta venda.

Um IPO, quando em um contexto de venda de uma empresa, é resultado da decisão

que maximize o valor da venda para os atuais acionistas que eventualmente desejam

vender sua participação. E essa maximização, por sua vez, é resultado da combinação

ótima entre direitos para os atuais acionistas sobre o fluxo de caixa gerado e os

direitos decorrentes do fato de terem controle sobre a empresa. A decisão por umIPO

(que significa a venda de forma pulverizada no mercado) ou por uma venda direta a

um comprador depende, então, de qual das estratégias proporciona a melhor

combinação entre cessão (para o potencial comprador) de direitos sobre o fluxo de

caixa e cessão. de direitos sobre o controle da empresa.

Ou seja, nem sempre a estratégia de emitir ações em um IPO é dominante. Em

algumas situações, ainda segundo o trabalho de Zingales, a venda' da empresa a um
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comprador estratégico ou um spin-off de parte da empresa pode ser mais

recomendável56.

o importante para o contexto de nosso trabalho é que o IPO, mesmo quando levados

em conta os custos e benefícios da emissão em si, nem sempre pode ser considerado

como uma alternativa preferencial em uma estratégia de desinvestimento. Existem

aspectos relacionados ao controle da empresa e à maximização de valor da venda por

parte dos sócios atuais que podem fazer com que os desinvestimentos continuem

ocorrendo através da venda estratégica e não através de IPOs.

56 O estudo de Zingales (1995) desenvolve um modelo para analisar estas diferentes estratégias de

desinvestimento baseado apenas na dimensão do controle corporativo. Além disso, o "recomendável"

refere-se à estratégia que maximiza o valor para o sócio que está no negócio (e não obrigatoriamente

para o potencial comprador)

64
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7. Ações que podem incentivar a saída através de IPO

As ações necessárias para tomar o IPa uma alternativa interessante de

desinvestimento devem estar, obviamente, relacionadas aos fatores identificados

como complicadores do IPa (as hipóteses centrais, desenvolvidas no capítulo

anterior).

Acreditamos que as ações discutidas a seguir, isoladamente ou em conjunto com

outras ações, atuem de forma a reduzir os impactos dos fatores que constituem as

nossas hipóteses. centrais.

De uma forma geral, acreditamos que a principal ação para o fortalecimento do

mercado de capital de risco brasileiro passa por efetivamente se criar uma cultura

deste tipo de investimento e, por consequência, de desinvestimento.

Um aspecto relacionado com a questão cultural e que deve ser trabalhado como forma

de incentivar (ou pelo menos facilitar) o processo de desinvestimento é a minimização

de possíveis conflitos entre investidor (fundos de participação) e os outros sócios da

empresa investida.

Conforme abordado no capítulo 6, são inseridas cláusulas, como as de drag-alongs e

tag-alongs57
, no contrato social e nos acordos entre acionistas que dêem ao fundo o

direito de realizar a venda mesmo que sua participação seja minoritária na companhia

e mesmo que haja desacordo entre os acionistas. Essas cláusulas são normalmente mal

vistas pelos sócios que recebem o aporte dos fundos, mas absolutamente necessárias

para reduzir os riscos associados às desavenças entre os acionistas em uma eventual

oportunidade de saída.

57 Drag-along refere-se ao direito do investidor de vender sua participação no controle da empresa

investida mesmo sem o consentimento dos outros sócios. Tag-along refere-se ao direito dos sócios

minoritários de receber o mesmo valor obtido na venda pelos sócios controladores.
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Para este aspecto de ausência de cultura de investimento de capital de risco, parece

não haver outra saída: há que se ter um número maior de casos de sucesso (o que

significa dizer casos igualmente bem sucedidos de saída) para que a indústria de

capital de risco fortaleça e com isso comece a surgir um padrão de comportamento

entre os participantes do mercado.

Avançando um pouco mais com a análise e saindo fora do contexto da cultura de

investimento, poder-se-ia argumentar que o mercado acionário não dá condições para

uma saída bem sucedida. Iremos abordar esta questão nos tópicos seguintes, mas vale

aqui uma consideração importante: até que ponto os negócios em que os fundos têm

participação estão prontos (entenda-se aqui financeiramente atraentes) para permitir a

busca por novos investidores, quer seja através do IPO, quer seja por venda a

compradores estratégicos?

Entretanto,para o contexto deste trabalho, nos propusemos a analisar as ações

específicas que podem ser (ou já estão sendo) adotadas para tomar o IPO também

uma alternativa viável de desinvestimento.

Essas ações passam, entre outras, por fortalecer a estrutura de nosso mercado

acionário.

Isso significa, de um lado, atrair mais investidores individuais através de um

aperfeiçoamento do ambiente regulatório que proteja os interesses desses investidores

e dê mais transparência ao mercado. Esse aperfeiçoamento passa pela criação de

dispositivos legais que protejam estes investidores pelo fortalecimento da CVM, que

tem o papel de regular este mercado, e a criação de instrumentos legais para resolução

de impasses.

Por outro lado, o aumento da liquidez requer uma mentalidade diferente do

empresariado brasileiro através de uma maior divulgação do mercado de capitais. Em

conformidade com as mudanças que vêm ocorrendo no Brasil, o mercado de capitais

tem que começar a ser visto como uma alternativa real de financiamento às empresas,

que deixam de contar com os empréstimos subsidiados pelo BNDES.
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Vale ressaltar ainda que a baixa liquidez da Bolsa, normalmente associada apenas à

questão de proteção aos investidores minoritários, tem também uma forte relação com

a má distribuição de renda e com a baixa relação PIB per capita. Uma grande parte da

população brasileira simplesmente não tem saúde financeira (e, conseqüentemente,

conhecimentos adequados) para investir no mercado de capitais.

7.1. Criação do Novo Mercado

7.1.1. Uma experiência bem sucedida: Neuer Markt

o Neuer Markt foi criado na Alemanha em 1997 e incentivou mais de 200 empresas

alemãs a abrirem seu capital.
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Figura - Quantidade de IPOs realizados na Bolsa Alemã e no Neuer Market

Figura 4. Quantidade de IPOs realizados na Bolsa Alemã e no Neuer Market

Esse número toma-se ainda mais impresionante se levarmos em conta que a Bolsa

Alemã (composta por 3 mercados: Amtlicher Handel, Geregelter Markt e Freivekher)

havia realizado, de 1965 a 1999, apenas 627 emissões.

Em termos absolutos, o valor de capitalização bursátil da Alemanha é bastante

expressivo. Em 1998 totalizou US$ 1.094 bilhões, ficando atrás apenas dos EUA
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(US$ 13.451 bilhões), Japão (US$ 2.496 bilhões) e Grã-Bretanha (US$ 2.374 bilhões)

e muito a frente do Brasil (US$ 161 milhões).

o mesmo ocorre na liquidez. Em 1998, o mercado alemão transacionou US$ 1.391

bilhões, ficando atrás apenas dos EUA (US$ 13.149 bilhões).

Entretanto, quando comparamos estes valores com o PIB, a capitalização e a liquidez

são relativamente pequenos (ver figura abaixo).
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Figura 5. Capitalização bursátiI/PIB e Valor transacionadolPIB para a Alemanha para o período

de 1994 a 1996, comparados aos de outros países

Em termos de concentração, os indicadores eram ainda piores. A concentração do

mercado alemão medida pela capitalização bursátil de acordo com o índice FIB V era

de 63,5% para o período de 1996 a 1998, o que dava ao mercado alemão a sétima

colocação no ranking dos países com mercados mais concentrados. Já a concentração

medida pelo valor transacionado era de 84,5%, dando ao mercado alemão a primeira

colocação.
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O principal objetivo do novo mercado alemão era dar liquidez às ações ali listadas e,

com isso, atrair mais companhias a abrir seu capital.

Foram tomadas algumas ações para garantir o sucesso de sua implementação:

• Criação de um fórum especial composto por representantes de diversos segmentos

do mercado financeiro (bancos, underwriters, corretoras, etc) com o objetivo de

engajar toda a sociedade e ampliar o poder de divulgação;

• Implementação de uma estratégia agressiva de convencimento de empresas a

aderirem ao novo mercado e listarem suas ações através de visitas focalizadas e

concessão de incentivos;

• Criação de um conjunto de condições para adesão das empresas, garantindo uma

correta percepção por parte dos investidores do tipo de postura das empresas que

ali estavam sendo listadas. Entre essas condições de admissão, podem-se destacar:

(i) somente de empresas com faturamento igualou superior a EU$ 1,5 milhão e

com três anos de mercado; (ii) compromisso de emissão apenas de ações com

direito a voto; (iii) publicação de demontrativos trimestrais conforme US-GAAP

ou IAS; (iv) resolução de disputas por arbitragem.

o grande sucesso alcançado pela implementação do novo mercado na Alemanha,

representado pelo significativo acréscimo no número de companhias listadas dentro

deste mercado, serve como referência para duas possíveis conclusões:

i) O setor privado é fundamental para o fortalecimento do mercado de capitais.

As empresas que abriram capital sob as novas condições o fizeram porque

acreditaram que haveria um prêmio pelo maior respeito ao acionista

minoritário;

ii) Esse maior respeito ao acionista minoritário é um mecanismo eficiente para o

fortalecimento do mercado acionário.

69
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7.1.2. O Novo Mercado no Brasil

o Novo Mercado é uma seção da Bovespa que negocia apenas papéis de empresas

que estejam comprometidas com práticas de boa governança corporativa. De acordo

com Raymundo Magliano Filho, presidente da Bovespa, o Novo Mercado tem um

forte apelo para as empresas de capital aberto e para aquelas com potencial de abrir

seu capital, que poderão contar com uma maior "valorização das ações e, portanto,

com a captação de recursos mais baratos".

A adesão ao Novo Mercado ocorre em três fases, conforme grau de adaptação das

empresas a condições mínimas exigidas, apresentadas na tabela abaixo.

70

Nívell Nível 2 Novo Mercado
Transparência

Demonstrações
financeiras trimestrais
Relatórios trimestrais
com posição dos
investidores com mais de
5% do capital total,
informação sobre stock
options e atos e contratos
das companhias do
mesmo grupo

• Controladores proibidos
de negociar ações da
empresa em períodos de
maior instabilidade

• Encontros anuais com
analistas

• Divulgação do calendário
de eventos

•
•

Exigências do nível 1 mais:
• Demonstrativos

financeiros conforme
padrões internacionais
US GAAP ou lASC
GAAP

Mesmas exigências do nível
2

Governança
• Aviso de assembléia de Exigências do nível 1 mais: Exigências do nível 2 mais:

acionistas com 15 dias de • Direito de tag along • Conselho fiscal com
antecedência (direito equivalente ao de participação majoritária

• Compromisso de não acionistas majoritários no de acionistas
aumentar o porcentual de caso de fechamento de minoritários
ações preferenciais em capital). São 100% para
relação ao capital total ações ordinárias (ON) e

70% para as preferências
(PN)

• Direito de voto para
ações PN em casos
específicos, como fusão e
cisão

-1'<'.''.
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• Conselho administrativo
com mandato fixo de I
ano

• Comitê de arbitragem ,

Outras exigências
• Free float (circulação de Exigências do nível I Exigências do nível 2 mais:

ações) mínimo de 25% • Apenas ações com
• Valor mínimo de R$ 10 direito a voto (ON)

milhões para novos
lançamentos, com
colocação mínima de
10%

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo.

Tabela 3. Regras para adesão a cada um dos 3 níveis do Novo Mercado

Até O momento, quinze empresas aderiram ao Nível 1. A velocidade com que as

empresas irão aderir ao Novo Mercado é determinada pelo comportamento dos

investidores. A adesão será tão mais rápida quanto maior for o prêmio dado pelos

investidores às empresas que adotarem o modelo de boa govemança corporativa

proposto.

Ações %IGC
Bradesco ON 4,76
Bradesco PN 15,2
Bradespar ON 0,79
Bradespar PN 2,61
Gerdau PN 4,79
Globo Cabo PN 3,28
Banco Itaú ON 3,33
Banco Itaú PN 16,67
ItaúsaPN 18,74
Perdigão PN 1,27
Randon Par PN 0,19
SadiaPN 2,32
Unibanco Unit 20,00
Unibanco ON 1,42
Unibanco PN 1,88
VarigPN 0,28
Varig Serviços PN 0,006
Varig Transportes PN 0,102
WegPN 2,34

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo

Tabela 4. Ações das empresas que aderiram ao Nível! (Novo Mercado) e percentual no IGC
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A primeira empresa a lançar ações no Novo Mercado foi a CCR - Companhia de

Concessões Rodoviárias.

Junto com a criação do Novo Mercado e a adesão dessas quinze empresas, a Bovespa

criou o IGC, Índice de Governança Corporativa, formado por dezenove ações dessas

quinze empresas.

Na figura abaixo, apresentamos um comparativo entre o IGC e o Ibovespa, desde a

sua criação, em 26 de junho de 2001.
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Fonte: Economática

Figura 6. Comparativo entre IGC e Ibovespa. Base 100 em junho de 2001.

Ainda é muito prematura uma avaliação devido à pequena amostra. Com o tempo,

será possível avaliar se os investidores estão premiando ou não as companhias que

aderiram ao Novo Mercado.

Além da adesão das companhias a essas regras, o inventivo de outras instituições e

entidades é fundamental para garantir ,o sucesso dessa investida da Bovespa.
I

Segundo a Revista Bovespa de Março/Abril de 2001, a BNDESPar e a Secretaria de

Previdência Complementar (SPC) lançaram programas para incentivar a adesão de ~~

companhias.



Capítulo 7. Ações que podem incentivar a saída através de IPO 73

A BNDESPar, empresa de participações do BNDES, vai subscrever debêntures

conversíveis em ações de empresas fechadas que tenham o compromisso de abrir o

capital em três anos na nova seção da Bovespa.

Já a SPC vai restringiras aplicações dos fundos de pensão em ações de empresas que

não se adaptarem às regras do Novo Mercado.

A adesão de empresas ao Novo Mercado é de extrema importância pois, ao mesmo

tempo em que faz com que as empresas tenham uma maior transparência na

divulgação de informações relevantes ao público investidor, em contrapartida, faz

também com que os investidores valorizem adequadamente as ações destas empresas.

Com a legislação societária atual, como dois terços das ações de uma empresa podem

ser preferenciais (sem direito a voto), um acionista pode controlar uma empresa com

apenas 17% do capital. Assim, empresas que não respeitem os acionistas minoritários

têm diferenças consideráveis na valorização de seus papéis preferenciais e ordinários.

7.2. Desenvolvimento da Soma

A Soma (Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A.) é a empresa responsável

pela administração do mercado de balcão organizado no Brasil. Tem como objetivo

oferecer ao mercado um ambiente eletrônico para negociação de títulos e valores

mobiliários e demais ativos financeiros. Este ambiente de negócios consiste em um

sistema eletrônico de negociação dirigido por ofertas com a atuação de Formadores de

Mercado, mais conhecidos como Market Makers. O sistema Soma interliga as

instituições associadas em todo o Brasil, processando suas ordens de compra e venda

e fechando os negócios eletronicamente.

,4
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Figura 7. Soma em volume mensal em R$

Pelos gráficos, podemos observar que o movimento da Soma é ainda inexpressivo

mesmo para parâmetros brasileiros, com seu volume médio mensal ficando em tomo

de R$ 60 milhões, com 600 milhões de ações negociadas e 1.500 negócios realizados.
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Um mercado de balcão mais desenvolvido é peça chave para o desenvolvimento do

mercado de capitais no Brasil.

Se um dos possíveis posicionamentos do mercado de capitais no Brasil dentro de um

contexto globalizado é o de acesso a pequenas e médias empresas, a Soma pode

desempenhar um papel de destaque ao possibilitar o acesso ao capital através de

emissão de ações para empresas que normalmente não teriam essa alternativa.

Segundo o diretor-geral da Soma, Romeu Pasquantonio, em entrevista ao jornal O

Estado de São Paulo58, a Soma compreende papéis de 116 empresas, sendo que 27

ações negociadas atualmente na Bovespa ganharam liquidez e valorização na Soma.

Um mercado de acesso bem desenvolvido implica menores custos de IPO, que é uma

de nossas hipóteses centrais.

7.3. Criação de instrumentos legais que incentivem os investimentos

de capital de risco

7.3.1. Fundos de investimentos em empresas emergentes

Os Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes - FMIEE foram

regulamentados através da instrução CVM n 209/94.

Esses fundos são constitutídos sob a forma de condomínio fechado, com prazo de

duração de 10 anos (prorrogáveis por mais 5).

Podem investir em ações, debêntures conversíveis e bônus de subscrição emitidos por

empresas emergentes. Para efeitos da regulamentação, empresas emergentes são

definidas como aquelas com faturamento inferior a R$ 60 milhões no último exercício

antes do aporte de capital. Além disso, essas empresas não podem fazer parte de

grupos com patrimônio líquido superior a R$ 120 milhões.

São poucos ainda os fundos criados com base nesta regulamentação'".

58 OESP, 21 de janeiro de 2002, "Soma começa a negociar pela Internet e oferece oportunidades"
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Apesar do primeiro passo ter sido dado com a regulamentação do FMIEE, é

importante o desenvolvimento de uma legislação mais abrangente, que regule também

os fundos de private equity e com isso colabore com um aumento na disponibilidade

de capital de risco no mercado brasileiro.

7.3.2. Fundo de investimentos em participações

Já se encontra em desenvolvimento na CVM uma regulamentação específica para este

assunto, proposta pela ANBID. A idéia é que se crie uma regulamentação específica

para Fundos de Investimento em Participações.

Segundo a proposta, um fundo de investimento em participações é uma comunhão de

recursos, constituída sob a forma de condomínio fechado, destinados à aplicação em

carteira diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas dentro do

conceito de participações.

Entende-se por participações a aquisição de participação ou direitos de participação

em sociedades anônimas de capital fechado ou sociedades anônimas de capital aberto.

No caso de sociedades anônimas de capital aberto, a proposta prevê que a participação

obedeça aos seguintes critérios de companhias elegíveis:

./ Companhias cuja negociação máxima, nos últimos três meses, seja inferior a

R$200.000,OOaomês em valor e inferior a um terço dos pregões em volume;

./ Companhias nas quais o fundo participe ativamente do controle.

A ANBID propõe ainda que o fundo tenha prazo máximo de duração de 10 anos,

prorrogáveis por mais 5 anos, além de definir outros itens que devem constar da

regulamentação do fund06o•

59 Ver item 4.5.

60 (i) Qualificação do administrador, remuneração e critérios para sua substituição; (ii) Política de

investimento e diversificação; (iii) Taxa de ingresso ou critério para sua fixação; (iv) Disponibilidade

de informações para os quotistas; (v) Despesas e encargos do fundo; (vi) Possibilidade ou não de novas
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O principal aspecto da proposta, segundo o contexto deste trabalho (e que deve trazer

impacto na questão do IPO como forma de saída), é o limite máximo (volume e valor)

de negociação em Bolsa que pode ter o papel da empresa que receberá investimento

do fundo.

J,
~,yl:, t
..'.

Ao fixar este limite, a proposta pretende dar mais liquidez às ações de empresas sem

grande expressão na Bolsa e reduzir o grau de concentração de nosso mercado

acionário. Como conseqüência disso, incentiva-se o processo de oferta pública inicial

de ações, já que o fundo de participação se torna mais um participante no mercado

com possibilidades de se tornar um acionista desta empresa.

Em especial para o caso de IPO como forma de saída, a existência de fundos de

participações regulamentados desta forma, faz com que se aumente o volume de

recursos disponíveis para compra de participação (quer seja em empresas de capital

aberto ou de capital fechado), o que tende a tornar mais atraente a saída e,

conseqüentemente, mais atraente o investimento de risco.

7.3.3. Regulamento para aplicação de recursos dos fundos de pensão

o Conselho Monetário Nacional (CMN), em março de 2001, aprovou a Resolução

2.829, de março de 2001, que regulamentou a aplicação de recursos das entidades

fechadas de previdência privada.

De acordo com a resolução, os recursos dos fundos de pensão devem ser alocados nos

seguintes segmentos de aplicação: (i) Renda fixa; (ii) Renda variável; (iii) Imóveis e

(iv) Empréstimos e financiamento.

emissões; (vii) Possibilidade e condições de amortização ou recompra de quotas por oferta pública;

(viii) Competência da Assembléia Geral de quotistas, critérios e requisitos para sua convocação e

deliberação; (ix) Processo decisório de investimento e desinvestimento; (x) Critério de contabilização

na avaliação dos ativos e de cobrança de taxas de administração e performance; (xi) Fixação dos

períodos de investimento do fundo e hipóteses e mecanismos para sua liquidação; (xii) Tratamento a

ser dado aos direitos oriundos das participações, incluídos mas não limitados a dividendos e juros sobre

capital próprio;
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No segmento de renda variável, a resolução estabelece as seguintes carteiras como

possíveis destinos dos recursos dos fundos: (i) Carteira de ações do mercado; (ii)

Carteira de participações (incluídas as quotas de fundos de investimento em empresas

emergentes e de investimento em participações) e (iii) Carteira com outros ativos.

Carteira de ações Carteira de
participações

Tipo de fundo de pensão Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V
Plano de contribuição definida 60% 55% 45% 35% 20%
Demais planos 45% 40% 35% 30% 10%

Tipo I: Carteira de ações de empresas nos moldes do Novo Mercado da Bovespa?'
Tipo 11:Carteira de ações de empresas nos moldes Nível 2 da Bovespa
Tipo III: Carteira de ações de empresas nos moldes Nível I da Bovespa
Tipo IV: Carteira de ações de empresas que não se enquadram nos tipos I, II e III especificados acima
Tipo V: Carteira de participações em empresas integrantes das carteiras que prevejam, no que couber, o
atendimento aos requisitos do Novo Mercado ou do Nível 2 da Bovespa e que se comprometam, com a
CVM, no caso de abrirem capital, a aderirem aos moldes do Nível 2 da Bovespa.

Tabela 5. Limites máximos de aplicação em renda variável dos recursos dos fundos de pensão

o limite máximo definido na resolução para aplicação no segmento de renda variável

é de 60% do total dos recursos disponíveis'f, no caso de plano de contribuição

definida e 45% no caso dos demais planos.

No quadro-resumo acima podemos observar os limites máximos aplicáveis em

situações particulares:

Adicionalmente aos limites estabelecidos na tabela, o total das aplicações em ações de

uma mesma companhia não pode exceder: (a) 20% do respectivo capital votante; (b)

20% do respectivo capital total; (c) 5% do total de recursos do fundo ou 10% no caso

de ações representativas de pelo menos 3% do Ibovespa, do IBX ou do FGV-IOO.

61 Para definição dos requisitos referentes ao Novo Mercado, Nível 2 e Nível I da Bovespa, ver item

7.1.2.

62 A rigor, esses recursos disponíveis, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade,

solvência e liquidez, são os recursos garantidores das reservas técnicas das entidades fechadas de

previdência privada constituídas de acordo com os critérios fixados pelo Conselho de Gestão da

Previdência Complementar, bem como aqueles de qualquer origem e natureza, correspondentes às

demais reservas, fundos e provisões.
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No caso dos investimentos em carteira de participações, o limite é de 25% do

patrimônio líquido do fundo. No caso específico de inversão do fundo em conjunto

com a sua própria patrocinadora, o percentual é majorado para 40%.

Esses novos percentuais de limites aplicáveis aos fundos de pensão para

investimentos em carteiras de participação, ao ampliarem as alternativas de aplicação

de recursos por parte dos fundos de pensão, ampliam também o capital disponível

para eventuais processos de desinvestimento.

Segundo o jornal Valor Econômico em seu artigo "A importância da Resolução

2.720", as instituições de previdência privada acumulavam, ao final de 2000,

patrimônio na ordem de R$125 bilhões. Deste total, 30% estavam aplicados em ações,

diretamente ou através de fundos, o que representa R$37,5bilhões.

Com a aprovação da Resolução, que elevou de 50% para 60% o limite máximo de

aplicação de recursos em renda variável, o volume potencial de recursos que poderia

ser aplicado fica na ordem de R$75 bilhões. Se levarmos ainda em conta o

crescimento médio do patrimônio dos fundos de pensão de 20% ao ano, chegamos ao

impressionante montante de R$90 bilhões em 2001.

Os fundos de pensão tornam-se, de forma mais concreta, potenciais compradores das

participações dos fundos de venture capital e privateequity em seus investimentos de

capital de risco.

Na realidade, acreditamos que a aplicação desta resolução represente muito mais uma

alternativa de saída dos investimentos de capital de risco do que propriamente um

incentivo ao IPO.

O IPO, conforme discutido no capítulo 6, depende de outros fatores além da maior

disponibilidade de recursos representada pela maior participação dos fundos de

pensão. São aspectos importantes a situação do mercado acionário, a falta de cultura e

timing de desinvestimento, a morosidade da justiça, os custos associados com o IPO e

a existência de outras alternativas.
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Outro aspecto importante da resolução é a valorização à criação do Novo Mercado

pela Bovespa. Ao permitir um maior percentual de alocação de recursos às empresas

que aderirem aos padrões de governança societária estipulados pela Bovespa, a

resolução estimula o fortalecimento do mercado acionário brasileiro, por vincular (de

forma mais direta) a disponibilidade de recursos com a adoção de práticas de boa

governança.

7.4. A Nova Lei das Sociedades Anônimas

7.4.1. Uma análise de contexto

O Brasil pré-década de 70 era um país marcado pelo espírito nacionalista e que temia

a força das multinacionais, que supostamente sufocavam as empresas brasileiras.

Na segunda metade da década de 70, o governo, juntamente com organismos de

fomento como o BNDES e empresários brasileiros, criou a Lei das S.As. Embora de

grande importância para o desenvolvimento do mercado de ações no Brasil, esta lei

trazia vícios como o da institucionalização do acionista preferencial, aquele que

coloca o dinheiro em uma companhia, porém não tem direito a voto e não participa

das decisões estratégicas da empresa da qual é dono. Além disso, não tem acesso a

informações da administração da empresa, simplesmente porque ela não é obrigada a

apresentá-las. Ou seja, transparência zero.

Esse período foi marcado pela alocação de recursos por parte de organismos oficiais e

outras instituições de fomento, na compra de ações preferenciais das empresas, sob o

discurso de fortalecimento da indústria nacional. Financiou-se, dessa forma, a criação

de grandes impérios nacionais com dinheiro público. Outra característica marcante da

época foi o conforto concedido às empresas por conta da não necessidade de

competição com o mercado externo. Para as empresas, o melhor dos mundos: lucros

altos e recursos à vontade vindos das agências financiadoras do governo.

A partir da década de 90, com as ações macroeconômicas adotadas, o fim da inflação,

a redução dos juros e o controle das contas públicas, começou a tomar corpo a idéia

de que deveriam ser criados regimes sustentáveis de financiamento à atividade
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empreendedora. A abertura da economia impôs às companhias a necessidade de busca

por capital mais barato e, conseqüentemente, preços mais competitivos'".

Faz-se então necessária uma reformulação da nossa estrutura do mercado de capitais.

É nesse contexto que surgiu a nova lei das S.As. e a proposta de reformulação da

CVM.

A nova lei foi sancionada pelo Presidente da República em 31 de outubro de. 2001 e

entra em vigor após 120 dias.

As discussões a respeito da nova lei iniciaram-se em 1997 com um projeto do

deputado federal Luiz Carlos Hauly. Com inúmeros pontos polêmicos (dentre eles a

proposta de extinção das ações preferenciais) o projeto ficou parado um bom tempo

no Congresso NacionaI.

Em meados de 2000, após mais de um ano de trabalho e já como um substitutivo do

deputado federal Emerson Kapaz, o projeto foi aprovado pela Comissão de Economia

e Finanças da Câmara, sob a relatoria do deputado federal Antônio Kandir.

Em março de 2001, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas com

significativas alterações com relação ao texto original. O assunto passou então pelo

Senado, sendo aprovado sem alterações em setembro de 2001, indo então para a

sanção presidencial, que finalmente aprovou o projeto após 17 vetos.

7.4.2. As principais alterações introduzidas pela nova lei

Listamos no Anexo C, as principais alerações na Nova Lei das S.As., com um

tratamento mais detalhado. No quadro abaixo, resumimos essas principais alterações,

sem muito rigor jurídico:

63 Percebemos isso através de algumas das entrevistas realizadas e da bibliografia levantada.

Entretanto, não demos a este aspecto um tratamento como hipótese central, com sustentação em

estudos e evidências mais concretas, por acreditarmos que desviaríamos o foco de nosso trabalho. Dada

a importância da questão, sugerimos um aprofundamento no capítulo 9, como recomendações para

futuros estudos.

81
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Itens N a lei antiga Na Nova Lei

Ações preferenciais e
ordinárias

Fechamento de

Novos direitos dos
preferencialistas

Auditoria

Tag along

Ações preferenciais com Preferencialistas podem
valor 10% maior que as escolher 3 critérios para tI:

ordinárias estabelecer o valor das s ..,'.
Minoritário pode apresentar Os representantes dos
parecer paralelo sobre minoritários passam a ter
avaliação da empresa, por direito de veto

vetar

As empresas podem errunr
2/3 de preferenciais e 1/3 de
ordinárias
Regra dúbia,
manipulação
controlador para

da

permitindo
pelo

deprimir o

Limite para as preferenciais
de 50% do volume total

nas novas emissões
Preço da ação definido a
partir de critérios técnicos

Transparência para
assembléias

Não previsto

8 dias para convocação

Na transferência de controle,
será pago aos demais
acionistas pelo menos 80%
do valor das ações do bloco
controlador
15 dias para convocação

Fortalecimento da CVM CVM subordinada
Ministério da Fazenda

Novos crimes e penas Apenas a Lei do Colarinho
Branco

ao CVM independente do
Ministério da Fazenda, com
estrutura de agência

Tipificação de novos crimes,
como o de manipulação do
mercado e o de uso de
informação previlegiada para
obter

Tabela 6. Quadro comparativo da Nova Lei das S.As. e da legislação anterior

De forma geral, podemos dizer que a nova lei engloba ações que podem fortalecer o

mercado primário de ações (novos lançamentos), principalmente por elas estarem

relacionadas com as seguintes das hipóteses centrais definidas no capítulo anterior:

./ Falta de cultura e timing de desinvestimento

Ao fortalecer o mercado acionário brasileiro, respeitando os direitos dos sócios

minoritários e introduzindo práticas de boa govemança, a nova lei ajuda a criar uma

cultura de mercado de ações no empresariado.
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Não acreditamos que todos os problemas de nosso mercado de capitais estejam

limitados a questões de ordem estrutural ou de mercado externo. Parte dos problemas

são de cultura empresarial, com as companhias não tendo assimilado a essência do

processo de abertura de capital: a venda de ações como forma de reunir capital

necessário para expandir seus negócios.

Ao introduzir novas regras e, principalmente, por fortalecer a posição da CVM, como

discutiremos mais adiante, a nova lei tem o mérito de potencialmente incentivar a

criação dessa cultura e com isso também, mesmo que indiretainente, a abertura de

capital;

v' Morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas

Pontos específicos da nova lei, como os artigos que tratam da arbitragem e dos

acordos de acionistas, tornam mais eficientes e eficazes os processo de resolução de

conflitos entre acionistas e entre acionistas e empresa. Ao atacar este aspecto, a nova

lei mitiga as deficiências de nosso sistema judiciário que, indubitavelmente,

funcionam como um desestímulo à abertura de capital;

v' Situação do mercado acionário brasileiro

E, finalmente, a nova lei traz uma contribuição enorme ao fortalecimento de nosso

mercado de capitais, ao atacar diretamente seus problemas estruturais que, se não são

os únicos vilões do nosso mercado de ofertas públicas iniciais inexpressivo como

colocado antes, têm nisso impacto considerável.

Obviamente, a nova lei não tem como foco exclusivo o mercado de IPO, mas atua

diretamente também sobre o mercado secundário, atacando pontos que podem

aumentar a liquideze a dispersão das ações participantes deste mercado.

Entretanto, como efeito indireto, podemos dizer que a nova lei traz com suas medidas

um fortalecimento do mercado como um todo, já que o próprio fortalecimento do

mercado secundário é motivador para que ocorram mais ofertas públicas iniciais, ao

garantir que as ações terão a sua disposição, após a emissão, um mercado sólido para

permanecerem em negociação.
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7.4.3. Análise do impacto das alterações propostas

o deputado Emerson Kapaz, no relatório do substitutivo da Lei votado no Congresso,

define como principal objetivo garantir uma maior proteção ao investidor minoritário:

"um mercado acionário forte e verdadeiramente democratizado - alcançando

toda a sua potencialidade de alavancagem econômica - depende, é óbvio, de

que os investidores, principalmente pequenos e médios, sintam-se protegidos

e vejam defendidos seus interesses, não se permitindo a manipulação e o

desrespeito aos seus direitos por manobras e políticas estabelecidas

unilateralmente pelos controladores, muitas vezes, inclusive, privilegiando

interesses externos à própria sociedade. É crucial, nesse sentido, que cada vez

menos investidores estejam dispostos a assumir riscos acionários, já que vêm

se perpetuando os episódios em que, por exemplo, sem poder esboçar

qualquer defesa, presenciam a sociedade declinar, mudar de objeto, aceitar

placidamente fusões que implicam prejuízo patrimonial e operacional. Isto,

sem contar as fórmulas diversas de "fechamento branco" de capital, sempre

com o controlador - ou ex-controlador - saindo-se em situção confortável,

para não dizer com enormes lucros, ficando o prejuízo para as partes

minoritárias" .

Dentro das premissas traçadas no começo do capítulo, acreditamos que as alterações

apresentadas na Nova Lei das S.As. têm potencial, principalmente, para aumentar a

liquidez da Bolsa ao estabelecer direitos que protejam de uma maneira geral o

acionista que não participa do controle, e por fortalecer a CVM.

Discutiremos a seguir as principais alterações e seus impactos.

7.4.3.1. Tag Along

o projeto original previa que os acionistas minoritários detentores de ações ordinárias

teriam direito a receber, em caso de transferência de controle acionário da companhia,

o mesmo valor pago pelas ações do bloco controlador. Na redação final, o benefício

foi reduzido à garantia de 80% desse valor, por pressão da Abrasca (Associação

Brasileira das Empresas de Capital Aberto).
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A linha de discurso favorável argumenta que o mínimo esperado na relação entre

majoritários e minoritários é a equiparação entre os valores de suas ações. É bastante

ilustrativo o exemplo dado por Roberto Teixeira da Costa, primeiro presidente da

CVM, em seu artigo "A importância da reforma da legislação", publicado no jornal

"O Estado de São Paulo":

"Coloque-se na posição de ter aberto uma sociedade com um terceiro a quem

você confiou a gestão da empresa. Imagine que amanhã esta pessoa resolva

vender a sua participação e, conseqüentemente, a gestão será transferida a

uma outra pessoa. Você não a conhece e nem foi consultado. Ora, o mínimo

que você quer é poder vender a este comprador suas ações pelo mesmo

preço."

Os principais opositores a este item, além da Abrasca, que representa os grupos

controladores, foram os fundos de pensão. Esse grupo, apesar de ser por definição

minoritário (não são sócios controladores), sempre teve seus interesses resguardados

por força do poder de barganha e quando de uma aquisição da empresa na qual esses

fundos tinham participação, sempre conseguiam garantir o mesmo valor para sua

ações que o do grupo controlador. A extensão deste direito para os demais

minoritários implicaria, segundo a análise destes fundos, uma perda, já que se o grupo

controlador fosse obrigado a comprar as ações de todos pelo mesmo preço, o valor

automaticamente cairia.

O prêmio de 80% estipulado foi uma forma de conciliar (ao menos parcialmente)

esses interesses conflitantes.

Da mesma forma que o tag along, este item da nova lei favorece a proteção dos

interesses dos minoritários detentores de ações preferenciais ou ordinárias.

Ao garantir esse direito aos minoritários de indicação de membros nos Conselhos

Administrativo e Fiscal, a nova lei lhes dá uma maior garantia de que seus interesses

serão considerados.
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Uma argumentação contrária colocada pelos representantes dos grupos controladores

durante a fase de discussão antes da aprovação no Congresso era a de que corre-se o

risco de que os minoritários, com grande participação em várias empresas, indiquem

como conselheiros pessoas que tomem atitudes lesivas aos interesses da empresa,

deixando vazar, por exemplo, informações privilegiadas ao mercado (inside

information) que possam ser usadas como benefício de especuladores ou de empresas

concorrentes.

Entretanto, essa argumentação não nos parece convincente, já que o mesmo pode

ocorrer também do lado de pessoas ligadas ao grupo controlador e, de qualquer forma,

essa questão deve ser tratada no âmbito jurídico, com os infratores sendo penalizados

com o rigor da lei. Em seu capítulo IX "Dos crimes contra o mercado de capitais", a

lei prevê pena de reclusão de um a oito anos, mais multa por crimes de manipulação

do mercado e uso indevido de informação privilegiada. A contra-argumentação é que

a tipificação destes crimes não é suficiente para coibir este tipo de prática.

Cabe aqui uma observação: esse mesmo tipo de pleito de assento no Conselho já foi

feito antes pelos Fundos de Pensão e foi concedido. E não houve nenhuma quebra de

sigilo e, nos casos de divulgação de fato relevante, o vazamento de informação nunca

pode ser atribuído à representação destes institucionais.

Por que não ampliar, portanto, esse direito ao conjunto total dos minoritários?

A Abrasca avalia que, no caso específico da participação nos Conselhos de

Administração, esse direito fará com que muitas empresas fechem o capital e outras

que, eventualmente, poderiam estar interessadas em uma abertura, não o façam. Ela

vai além: as empresas que não optarem por fechar o capital começarão a ter dois tipos

de reuniões, uma "para minoritário ver" e outra onde realmente haverá definições.

Um ponto que foi vetado na versão final da nova lei foi a da possibilidade de o

Conselho Fiscal ser formado na sua maioria por minoritários. Continua, portanto, a

formação do conselho por maioria dos controladores.
,J
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7.4.3.3. Direito de recesso

Segundo a nova lei, para as empresas não terem que arcar com o ônus do chamado

direito de recesso dos acionistas'", nos casos de incorporação ou fusão, elas devem ter

ações com comprovada liquidez e dispersão no mercado.

Se, por um lado, a lei incentiva que as empresas listadas mantenham seus papéis com

boa liquidezno mercado, por outro, existe a possibilidade de se inibir reestruturações

necessárias para o futuro de uma companhia.

Esta inibição pode ocorrer em virtude do custo associado com a reestruturação, onde a

empresa com baixa liquidez e dispersão pode ter que arcar com o pagamento do

direito de recesso dos acionistas minoritários. Isso, a longo prazo, pode trazer perdas

também a estes acionistas por não terem sido tomadas as ações necessárias para

garantir a rentabilidade da empresa.

7.4.3.4. Fortalecimento do Acordo de Acionistas

A nova lei, em seu artigo 118,parágrafos 8° e 9°, dá ao acordo de acionistas mais

poderes. O parágrafo 8°, conforme transcrito abaixo:

"O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da

companhia não computará o voto proferido com infração deacordo de

acionistas devidamente arquivado."

tem o objetivo de fazer com que se cumpram os contratos, tomando, assim, a

govemança corporativa mais eficaz.

No parágrafo 9°, conforme transcrito abaixo:

"o não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de

administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer

parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração

64 Direito do acionista dissidente de retirar-se da empresa, mediante o reembolso do valor de suas

ações.
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eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o

direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e,

no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito

com os votos da parte prejudicada."

vai também pelo mesmo caminho que o parágrafo anterior, evitando a omissão dos

acionistas, que muitas vezes ocorre no Brasil. Quando lhe interessa, o acionista usa o

recurso de faltar para negar quórum à reunião, ou abster-se nas decisões, omitindo-se

em questões importantes para a companhia.

Conforme colocado pela Diretora da CVM Norma Parente, em recente entrevista ao

jornal O Estado de São Paulo:

"Conclui-se que os parágrafos 8° e 9° do artigo 118 objetivam

primordialmente assegurar o cumprimento do acordo levado a efeito entre

acionistas da companhia. É de conhecimento geral que o contrato é lei ente as

partes, devendo as partes, no momento de sua celebração, fazer apreciação da

legalidade de suas cláusulas. Neste sentido, os dispositivos em comento têm

em mira tutela de boa-fé das partes contratantes, garantindo a aplicação do

acordo de acionistas contra subterfúgios utilizados para impedir o

cumprimento do que foi convencionado, garantindo assim maior estabilidade

da administração da companhia."

Acreditamos que esse artigo também incentive, mesmo que de forma indireta, as

novas emissões de ações, já que o fortalecimento do acordo de acionistas tende a

minimizar um pouco a burocracia e morosidade de nosso sistema judiciário. Com

isso, ganha-se agilidade na tomada de decisões quase sempre indispensável para a

condução adequada de uma empresa.

Além disso, conforme discutido na introdução deste capítulo, alguns dos interesses

dos fundos de participação que investem em capital de risco são resguardados nos

acordos de acionistas e que, em uma eventual abertura de capital, devem manter-se

válidos, já que não é raro o fundo manter participação na companhia aberta.
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7.4.3.5. Arbitragem

A possibilidade de resolução de conflitos através de arbitragem é outro aspecto que

poderá colaborar por um aumento de liquidez para a nossa Bolsa, inclusive com uma

maior participação de capital estrangeiro.

Isso se for implementada pelas empresas, já que a nova lei prevê que esta

possibilidade deve estar prevista no estatuto social.

Em virtude do andamento de processos em nosso judiciário ser extremamente moroso

e desta percepção ser clara no exterior, a forma de resolução através de câmaras

arbitrais é muito bem vista, com as disputas sendo solucionadas mais rapidamente e

muitas vezes a custos bem mais baixos.

7.4.3.6. Fortalecimento da CVM

Os maiores poderes delegados à CVM é de fundamental importância, dando à

autarquia condições para exercer um efetivo controle sobre o mercado e auditar o

cumprimento das regras estabelecidas. Muitos especialistas acreditam que o real

problema de nosso mercado não se encontra na legislação, Eles aceitam que esta é

falha em muitos aspectos, porém consideram que a inexistência de um órgão

regulador de fato, que coíba o descumprimento das leis e que puna os infratores é o

principal problema.

Com a nova Lei65, a CVM ganha condições legais de cobrar, por exemplo, o respeito

aos minoritários nas convocações de assembléias e de avaliar se o valor estimado

como justo para a companhia pelos controladores, nos casos de fechamento branco de

capital, é adequado ou não.

Acreditamos que esta é a alteração mais significativa na nova legislação, no que diz

respeito ao incentivo para que novas empresas entrem no mercado de capitais. Com

um órgão fiscalizador realmente autônomo (e vale ressaltar que as alterações

65 A rigor, essas condições foram dadas através de uma medida provisória, já que o artigo que fortalecia

a CVM na nova lei foi vetado.
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introduzidas na nova legislação são ainda tímidas'", mas são um primeiro passo), as

novas empresas listadas terão as suas boas práticas de govemança refletidas em uma

melhor valorização de suas ações no mercado.

7.5. Outras ações relacionadas ao mercado acionário

7.5.1. Redução do custo de transação

É fundamental uma ação específica para redução do custo de transação no mercado de

capitais brasileiro. A manutenção da CPMF aumenta significativamente o custo de

transação em nossa Bolsa e, com isso, reduz a liquidez de nossas operações, como

observado no item 6.1.5 do presente trabalho.

Além disso, esse alto custo de transação favorece ainda mais a migração de recursos

para outros mercados mais "baratos", onde este tipo de contribuição não se aplica,

como é o caso das operações com ADR no mercado norte-americano.

A CPMF, com duração prevista até julho de 2002, poderá ser prorrogada até 2004

através de proposta de emenda constitucional em tramitação na Câmara.

Diversos estudos têm demonstrado a incoveniência de impostos que incidam sobre a

movimentação financeira, pois provocam distorções no mercado com reflexo em

todos os setores da economia. A tendência mundial é a eliminação deste tipo de

tributo. Nesse sentido, o Brasil está na contramão da história se aprovar a emenda.

.Além do impacto sobre a liquidez da Bolsa, a CPMF tem também responsabilidade,

juntamente com outros fatores, pelo alto custo do crédito e pela manutenção dos

níveis atuais de juros.

66 Foi vetado na versão final da lei, por exemplo, O dispositivo que impedia as empresas processadas

pela CVM de recorrer contra as decisões unânimes do colegiado. Outro item que também foi retirado

foi a possibilidade da CVM indicar um diretor fiscal em empresas onde tenha havido fraude.
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7.5.2. Redução do imposto sobre ganhos de capital

Outro aspecto que poderia fortalecer o mercado acionário brasileiro seria a redução do

imposto sobre ganhos de capital'". Essa medida, ao mesmo tempo que fortalece o

mercado acionário ao incentivar o investimento em empresas abertas através da

compra de suas ações, incentiva também o mercado de capital de risco, ao tomar mais

atrativo o exit, que deixa de ter que considerar o imposto como um redutor do retomo

a ser auferido na venda da empresa investida.

7.5.3. Popularização do mercado acionário

A Bovespa tem adotado, recentemente, medidas para tentar atrair os investidores

pessoas físicas que no mercado brasileiro são, percentualmente, em número muito

inferior ao de outras Bolsas no mundo.

Enquanto o Brasil conta com aproximadamente 83 mil investidores pessoas físicas,

estima-se que os Estados Unidos contem com algo em tomo de 83 milhões dessa

categoria de investidor.

Uma ação interessante é a recente parceria firmada entre a Bovespa e a Força

Sindical, conforme artigo "Bovespa acena ao trabalhador para crescer" publicado no

jornal "O Estado de São Paulo", em 18 de.junhode 2001.

O convênio prevê a realização de cursos mensais de introdução ao mercado de ações

especialmente voltados aos trabalhadores, sendo que o primeiro ocorreu em março de

2001.

Com isso, os trabalhadores que tiveram acesso ao mercado através da compra de

ações da Petrobrás com seu dinheiro aplicado no Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS) e que agora, vencido o prazo de carência inicial, têm a opção de

migrar suas aplicações para outros tipos de fundos de ações, podem também

aperfeiçoar seus conhecimentos sobre este mercado e tomar melhores decisões.
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E a quantidade de trabalhadores nesta condição não é pequena. Segunda a Revista

Bovespa em seu artigo "Conquistar o minoritário para a Bolsa popular", na edição de

março/abril de 2001, 28% do capital da Petrobrás foi vendido para 337 mil

acionistas'" no Brasil, em geral cotistas do FGTS.

Espera-se no mercado que outras empresas, como Furnas e Vale do Rio Doce, que

possuem participação estatal, por exemplo, sejam privatizadas através de uma

pulverização de suas ações e com a possibilidade de utilização de recursos do FGTS

para compra desses papéis.

7.5.4. Projeto de Inserção global

Uma ação de grande importância para a consolidação de nosso mercado de capitais é

o fortalecimento da Bovespa, também como instituição.

A intensificação da busca de empresas brasileiras a outros mercados (por exemplo,

através da captação de recursos via ADR) não pode ser entendida como sendo o foco

do problema a ser resolvido. Talvez a questão seja um reposicionamento da Bovespa

como sendo um mercado de acesso. É natural que empresas que tenham porte

suficiente comecem a avaliar outros mercados mais líquidos para transacionar suas

ações, porém a totalidade das empresas de médio e pequeno porte terão que contar

com a Bolsa local.

Não há como evitar o processo de internacionalização e integração dos mercados de

capitais. De forma análoga ao que ocorre no campo político, essa possibilidade de

integração deve ser vista muito mais como uma oportunidade do que como uma

ameaça.

67 Em 2002, na contra-mão desta recomendação, a alíquota sobre ganhos de capitais foi aumentada de

10% para 20%.

68 Aqui pode parecer que há uma inconsistência de números, que na realidade não existe: os 83 mil

investidores citados anteriormente são investidores diretos na Bolsa de Valores, enquanto que esses 337

mil investiram através de fundos específicos criados pelos bancos.
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Sem dúvida, temores que as ADRs, por exemplo, comecem a drenar a já pequena

liquidez de nosso mercado está presente e deve ser considerada. Entretanto, essa

alternativa não se apresenta a todas as empresas e cabe à Bovespa valorizar seus

pontos fortes para achar seu nicho de atuação e se fortalecer.

lA.,

7.5.4.1. GEM - Global Equity Market

o GEM é um projeto de amplitude mundial, sob a coordenação .da NYSE, que

pretende implantar, a médio e longo prazo, um pregão que opere 24 horas por dia.

Além da Bovespa, estão juntas neste empreendimento as Bolsas de Tóquio, Hong

Kong, Sydney, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Toronto e México. A idéia é que essas

Bolsas mantenham sua independência institucional, porém compartilhem os negócios

das principais empresas listadas.

Inúmeros desafios se apresentam para tocar adiante um projeto como este, como, por

exemplo, a padronização de normas contábeis, harmonização de legislações,

restrições tributárias, flexibilização de restrições a fluxos de investimento e

padronização de procedimentos de liquidação.

Entretanto, as perspectivas de uma integração deste tipo são muito interessantes. Se a

Bovespa conseguir achar seu nicho de mercado dentro desta inserção global, um

benefício claro desta integração é o aumento da liquidez. Da mesma forma que nos

expomos à saída de recursos de nosso mercado de capital para outras Bolsas no

mundo, podemos atrair recursos se soubermos como explorar as vantagens

competitivas de nossa Bolsa com relação às outras. A diversificação de portfólios

global faz com que os capitais busquem mercados mais arriscados (e, portanto, mais

rentáveis), sempre que respeitadas as condições mínimas, como regras claras e

estáveis e transparência na divulgação de informações.

7.5.4.2. Integração com as Bolsas de Valores do Mercosul

Esse processo tem que avançar rapidamente, pois as Bolsas de outros países também

têm se associado em blocos, como foi o caso da recente fusão entre as Bolsas Alemã e

Inglesa.
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o Brasil pode e deve desempenhar um papel de destaque no bloco regional da

América do Sul e, em especial, do Mercosul.

Não é exagero afirmar que não só o mercado brasileiro não comporta mais do que

uma Bolsa de valores (e, nesse sentido, foi correta a decisão de unificação das

operações da Bovespa com a BVRJ), como também uma eventual aproximação com

as Bolsas Argentina, Chilena e de outros países sul-americanos pode ser decisiva para

a consolidação das Bolsas de todos esses países.

7.6. Implementação do Sistema de Pagamentos Brasileiro

o sistema de pagamentos é o conjunto de procedimentos, regras, instrumentos e

sistemas operacionais integrados usados para transferir fundos do pagador para o

recebedor e, com isso, encerrar uma obrigação. Economias de mercado dependem

desses sistemas para movimentar os fundos decorrentes da atividade econômica

(produtiva, comercial e financeira), tanto em moeda local quanto em moeda

estrangeira.

Os agentes não-bancários, os bancos e o Banco Central são interligados por meio

deste sistema e o utilizam para efetuar as transferências interbancárias originadas de

todos os tipos de transações excetuando-se aquelas com papel-moeda (cheques,

cartões de créditos, transferências eletrônicas de fundos, documentos de crédito, etc.).

A reestruturação prevista através da implementação do Sistema de Pagamentos

Brasileiro visa aumentar a eficiência do processo e melhorar a gerência de risco.

Além dos riscos de fraude e de problemas operacionais, a maior fonte de risco em

sistemas de pagamento é o chamado lagde liquidação, que é a defasagem de tempo

entre a contratação e liquidação de uma operação. Essa defasagem cria a possibilidade

de a contraparte tomar-se inadimplente ou insolvente antes de a liquidação financeira

ocorrer.

Esse tipo de risco, se não for bem administrado pelo sistema de pagamento, pode

levar ao risco sistêmico, o que implicaria uma delicada interferência do Banco

Central.



Capítulo 7. Ações que podem incentivar a saída através de IPO 95

Um dos objetivos do novo sistema será a redução do lag de liquidação através da

implantação de um sistema de liquidação em tempo real pelo valor bruto, garantindo a

finalização dos pagamentos ao longo do dia.

Isso, para a Bolsa, terá um impacto significativo. Com a redução do lag de liquidação

de pagamentos críticos, haverá um conseqüente aumento de competitividade na

atração de investidores estrangeiros, até porque espera-se também melhores níveis de

classificação de risco soberano para o país.

Além disso, o mercado de capitais tende a ficar mais transparente e ágil. Hoje, uma

ação só pode ser negociada cinco dias após a compra. Com o SPB, todas as

negociações com ações e debêntures serão instantâneas.

Em última instância, isso significa mais capital disponível para dar volume a nossa

Bolsa e, conseqüentemente, mais volume disponível também para o fortalecimento do

mercado primário.

7.7. Atuação macroeconômicà

o escopo deste trabalho obviamente não compreende a abordagem de um tema tão

amplo (além de polêmico) quanto o da atuação sobre fundamentos macroeconômicos

para o fortalecimento do mercado de capitais.

Este item, entretanto, serve para ressaltar que a busca pelo desenvolvimento do

mercado de capitais não pode excluir a busca pelo desenvolvimento do país como um

todo, captando mais recursos e investindo-os de forma mais eficiente em atividades

onde o custo marginal do emprego deste capital seja inferior ao benefício advindo

desta alocação.
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8. Conclusão

Esse trabalho iniciou-se com o objetivo de avaliara problemática existente na saída

de investimentos de capital de risco no mercado brasileiro e de sugerir ações que

ampliassem as alternativas para esta saída, com especial ênfase no IPO.

o trabalho desenvolveu-se baseado nas seguintes premissas:

(i) Mais disponibilidade de capital de risco pressupõe mais alternativas de saídas

para os investidores;

(ii) O IPO não é hoje efetivamente uma opção de saída no mercado brasileiro,

sendo que identificamos uma série de hipóteses (que chamamos de centrais)

para explicar esse fenômeno;

(iii) Existem ações que, baseadas nas hipóteses centrais, podem ser adotadas (ou já

estão sendo) para efetivamente tomar o IPO uma opção concreta de saída;

No sumário executivo, como forma de enfocar o problema a ser estudado,propusemo-

nos a responder a duas perguntas:

(i) Até que ponto as ações de fortalecimento do mercado de capitais brasileiro

(representadas principalmente pela Nova Lei das S.As.) impactam

positivamente nas ofertas públicas iniciais de ações de novas empresas em

nossa Bolsa?

(ii) Considerando-se que as ações foram implementadas de forma bem sucedida,

seria natural esperar mais disponibilidade de capital de risco para o mercado

brasileiro?

Iremos, no decorrer desta conclusão, procurar responder a estas perguntas; com base

nas hipóteses formuladas e na argumentação levantada no trabalho.

Identificamos como hipóteses centrais para explicar a inexistência de saídas através

de IPO não somente a situação de nosso mercado acionário, mas também a falta de

cultura e timing de desinvestimento, a morosidade da justiça na resolução de conflitos
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entre acionistas, os custos associados à emissão de ações, a pequena participação dos

fundos de pensão no mercado de capitais e a existência de outras alternativas (em

determinadas circunstâncias) mais interessantes que o IPQ.

Entretanto, pela exposição atual que está havendo da Nova Lei das S.As. é natural que

haja uma expectativa de que o fortalecimento do mercado acionário implique, de uma

certa maneira; um fortalecimento também do mercado primário e..conseqüentemente,

que se tenha uma ampliação nas alternativas de saídas para investimento de capital de

risco.

Parte deste trabalho destinou-se a avaliar em que grau estas mudanças na legislação

podem incentivar o IPQ. Entretanto, o trabalho teve também como objetivo não

limitar-se a esta dimensão da questão, trabalhando também outras hipóteses para

explicar o inexistente mercado brasileiro para abertura de capitais.

Até que ponto as ações de fortalecimento do mercado de capitais brasileiro

(representadas principalmente pela Nova Lei das S.As.) impactam positivamente

nas ofertas públicas iniciais de ações de novas empresas em nossa Bolsa?

Q mercado de capitais brasileiro caracteriza-se pela sua baixa liquidez e alto grau de

concentração. Identificamos que isso é reflexo, em grande parte, do desrespeito aos

acionistas minoritários, da cultura do empresariado brasileiro, da crescente fuga de

capitais de investidores para mercados mais desenvolvidos, da forte dependência de

capital externo, do alto custo (de transação, de abertura de capital e de manutenção)

em nossa bolsa, da existência de controles sobre fluxos de investimentos e de fatores

macroeconômicos.

A Nova Lei dasS.As., com todas as limitações do texto que foi sancionado no finalde

2001, tem o mérito de fortalecer, ainda que de forma tímida, a posição dos acionistas

minoritários. Entretanto, não só ela não ataca todas as causas identificadas como

inibidoras do desenvolvimento de nosso mercado, como também esse próprio

desenvolvimento não é suficiente para incentivar as ofertas públicas iniciais de ações.

Além da entrada em vigor da Nova Lei das S.As., identificamos outras ações com o

propósito de fortalecer o mercado de capitais brasileiro, como a criação do Novo
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Mercado, o fortalecimento da SOMA como mercado de acesso, a redução do custo de

transação, a redução do imposto sobre ganho de capital, a popularização da bolsa e o

prosseguimento do projeto de inserção global da Bovespa;

Além de atuarem sobre a hipótese central da situação do mercado de capitais

brasileiro, estas ações atacam também a questão da morosidade do sistema judiciário

na resolução de conflitos entre acionistas e dos custos associados com a abertura de

capital.

Exemplos como o da batalha judicial entre Coteminas e GP Investimentos

(apresentado no capítulo 6) ilustram bem os problemas que devem ser atacados.

Considerando-se que as ações venham a ser implementadas de forma bem

sucedida, seria natural esperar mais disponibilidade de capital de risco para o

mercado brasileiro?

Além das ações de fortalecimento do mercado de capitais, outras ações devem ser

adotadas como forma de efetivamente tornar o IPO uma opção de saída. Esse

fortalecimento, conforme colocado no início do trabalho, é condição necessária,

porém não suficiente.

A falta de cultura de desinvestimento em projetos de capital de risco no mercado

brasileiro e a morosidade da justiça na resolução de conflitos entre acionistas acabam

também por desincentivar a saída através da abertura de capital.

A ação identificada como fundamental para trabalhar essas hipóteses é a criação de

instrumentos que fortaleçam a indústria de capital de risco no Brasil. A

regulamentação para investimento em empresas emergentes, a recente alteração da

regulamentação de investimentos dos fundos de pensão e o estudo em andamento para

criação de um regulamento exclusivo para fundos de participações tendem a fortalecer

o mercado de capital de risco, no sentido em que regulamentam a aplicação de

recursos neste tipo de investimento (e, com isso, espera-se que haja uma maior

transparência e facilidade de aplicação e, conseqüentemente, mais recursos

disponíveis), além de propiciarem uma maior agilidade na resolução de desavenças

entre acionistas.
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Um aspecto que julgamos de suma importância para o fortalecimento da opção IPO é

o incentivo à uma maior participação dos fundos de pensão como provedores de

capital de risco. As ações delineadas na Resolução 2.829, que permite a aplicação de

percentuais maiores de recursos dos fundos em empresas que adotem normas de

conduta baseadas na boa governança, são um excelente começo.

Concluímos que os fundos de pensão, além de poderem atuar como compradores de

ofertas públicas iniciais de ações, são também uma excelente opção como

compradores privados em fundos de participação em empresas emergentes de capital

fechado.

Identificamos, no capítulo 7, um volume potencial de recursos passível de ser

aplicado no mercado de renda variável de R$90 bilhões. Essa cifra é ainda mais

impressionante se comparamos com o volume levantado em IPOs em 2001 na

Bovespa (R$1,2 bilhão - ver figura 22).

Obviamente que nem todo este recurso destinar-se-ia às ofertas públicas iniciais de

ações (e muito menos de IPOs decorrentes de processos de desinvestimento).

Entretanto, serve como um parâmetro do enorme espaço existente para o

desenvolvimento desta alternativa.

Além disso, concluímos também que nem sempre o IPO pode ser considerado uma

alternativa de saída. A decisão pelo IPO é conseqüência de um processo de

maximização do valor da venda para os atuais sócios que desejam vender sua

participação.

E essa maximização é resultado da combinação ótima entre direitos para os atuais

acionistas sobre o fluxo de caixa gerado e os direitos decorrentes do fato de terem

controle sobre a empresa. A decisão por um IPO (que significa a venda de forma

pulverizada no mercado) ou por uma venda direta a um comprador depende, então, de

qual das estratégias proporciona a melhor combinação entre cessão (para o potencial

comprador) de direitos sobre o fluxo de caixa e cessão de direitos sobre o controle da

empresa.
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Ou seja, nem sempre a estratégia de emitir ações em um IPO é domiriante. Em

algumas situações, a venda da empresa a um comprador estratégico ou umspin-off de

parte da empresa pode ser mais recomendável.

Concluindo, o IPO, mesmo levando em consideração a relação custo x benefício da

emissão em si, nem sempre pode ser considerado como uma alternativa preferencial

em uma estratégia de desinvestimento. Existem aspectos relacionados ao controle da

empresa e à maximização de valor da venda por parte dos sócios atuais que podem

fazer com que os desinvestimentos continuem ocorrendo através da venda estratégica

e não através de IPOs.
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9. Recomendações para futuros estudos

1) Trabalhamos, neste estudo, com o pressuposto que mais opções de saída gerariam

mais capital de risco para o mercado brasileiro. Entretanto, nosso estudo não se

aprofundou na análise da disponibilidade mundial de capital de risco. Não somente a

América Latina, como também a Ásia, tem perdido muito da atratividade percebida

em anos passados. Crises econômicas e políticas têm um impacto muito grande neste

tipo de investimento (porque vêm somar-se ao risco inerente da atividade). Ou seja,

até que extensão uma ampliação nas opções de saída implicamaior disponibilidade de

capital de risco?

2) Abordamos pouco no contexto deste trabalho a questão das diferenças culturais

entre Brasil e EUA ou Europa no que diz respeito ao mercado de capital de risco.

Desenvolvemos recomendações de ações para. ampliar as alternativas de

desinvestimento e, com isso, aumentar as chances de retornos expressivos nos

investimentos de risco, mas não detalhamos outros aspectos também determinantes

destes elevados retornos esperados, como, por exemplo, a forma de originação de

oportunidades de investimentos e o posicionamento dos participantes deste mercado,

tanto pelo lado do investidor quanto pelo lado da investida.

3) Em diversos pontos do trabalho, relacionamos a abertura da economia brasileira

ocorrida na década de 90 e os avanços no campo macroeconômico como

justificadores para uma maior necessidade de oferta de capital de risco para

financiamento à atividade empreendedora. Apesar desta relação ser observada em

diversos artigos e trabalhos na bilbiografia levantada, não nos preocupamos em dar

tratamento a esta questão como hipótese central de nosso trabalho. Acreditamos que

futuros estudos possam abordar em profundidade a relação entre abertura da

economia e melhora nos fundamentos coma disponibilidade de capital de risco para

investimentos no Brasil.

4) Mantendo o foco de avaliar a questão da saída através de IPO e das ações que

podem incentivá-la, não abordamos neste trabalho uma análise abrangente do

mercado de capitais. Em alguns pontos específicos, restringimo-nos à análise do
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mercado acionário. Entretanto, um campo interessante de desenvolvimento e que teria

impacto sobre as perspectivas de investimento de capital de risco no Brasil é o

mercado de dívida (debêntures, sobretudo as conversíveis). Apesar de tímidas,

algumas alterações interessantes foram introduzidas na Nova Lei das S.As., corno, por

exemplo, a simplificação no processo de emissão e novos referenciais para correção

monetária. Seria interessante abordar em trabalho futuro quais seriam as ações para

incentivar este mercado, que, no Brasil, ainda é muito pequeno (R$15 bilhões em

2000) se comparado ao total do volume aplicado em renda fixa (R$330 bilhõesj'".

5) Este trabalho limita-se a avaliar a questão da saída do ponto de vista dos

investidores de.capital de risco. Seria interessante que estudos futuros pudessem

abordar a problemática da saída com ênfase especial no ponto de vista dos sócios que

receberam o aporte de capital de risco e que, com o desinvestimento, têm a opção de

vender também sua participação ou permanecer no negócio ..

69 Fonte: BBA Creditanstalt
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I. Legendas, Siglas e Abreviaturas utilizadas

ABCR - Associação Brasileira de Capital de Risco

Abrasca - Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto

ADR - American Depositary Receipts

ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento

BBS - Bulletin Board System

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento

BNDESPar - BNDES Participações

Bovespa ~ Bolsa de Valores de São Paulo

BVRJ - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

CMN - Conselho Monetário Nacional

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

DR - Depositary Receipts

EBIT - Earnings before Interest and Taxes

FffiV - Federation Internationale des Bourses de Valeurs

Finep - Financiadora de Estudos e Projetos

FMIEE - Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes

GDR - Global Depositary Receipt

GEM - Global Equity Market

IASC - International Associationfor Statistical Computing

ffiC - International Business Communications

ffiGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

Ibovespa ~ Índice da Bovespa

IGC - Índice de Governança Corporativa

IMF - Imposto sobre Movimentações Financeiras

IPO - Initial Public Offering

ISP - Internet Service Provider

NA - Nota do Autor

NBER - National Bureau of Economic Research

NYSE - New York Stock Exchange

ORTN.,.- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;

OTC - Over the Counter

Pffi - Produto Interno Bruto

PIL - PreçolLucro de uma ação
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SEO - Seasoned Offering

Soma - Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A.

SPC - Secretaria de Previdência Complementar

TIR - Taxa Interna de Retomo

US GAAP - United States Generally AcceptedAccounting Principles
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B.l. Um breve histórico

Antes de 1964, o mercado de ações tinha pouca expressão na economia do Brasil.

O parque industrial brasileiro, que começou a ser intensificado a partir de 1950, ainda

não estava suficientemente grande para servir de base a um mercado acionário

importante. A aceleração do processo inflacionário, com o governo emitindo grandes

quantidades de moedas para financiar a política de substituição de importações, e a

ausência de correção monetária inviabilizavam operações de médio e longo prazo.

A sistemática de correção monetária foi institucionalizada a partir da criação das

ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

A primeira metade da década de 60 foi marcada pela reestruturação do sistema

financeiro com a criação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da Lei

do Mercado de Capitais.

No final da década de 60, já com a inflação em queda e a produção em ascensão, o

mercado de ações se expandia. As exportações de produtos brasileiros exigiam maior

produtividade da indústria. Como nova alternativa de incrementação da indústria, o

governo criou o Fundo 157, com incentivos fiscais do Imposto de Renda, resultando

uma maior demanda por ações. A emissão de novas ações não foi simultânea

resultando o primeiro boom do mercado de ações no Brasil em 1971.

Como as ações não paravam de subir, as empresas trataram de emitir novas ações. As

pessoas compravam qualquer ação, sem muito critério. Seguiu-se a isto uma queda

acelerada trazendo o pânico, que durou aproximadamente três anos. Os investidores

iniciais atraídos pelo boom acabaram pagando a conta, afastando-se das Bolsas

desiludidos. Seguiu-se um longo período de estagnação no mercado.

Só em 1975 é que houve uma reativação da Bolsa de Valores, através da intervenção

do governo que, compulsoriamente, orientou reservas técnicas de companhias

seguradoras, parte dos recursos do PISIP ASEP e do Fundo 157 e criou as sociedades
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de investimentos para captação de recursos externos. Houve, então, uma recuperação

do mercado de ações, mas bem mais modesta que aquela de 1971.

Uma consolidação maior do mercado veio no final do ano de 1976 com a

reformulação da lei das S.As. e criação da Comissão de Valores Mobiliários. Essa

reformulação continha, entretanto, uma deficiência marcante: permitia a emissão de

até 2/3 de ações sem direito a voto. Essa deficiência era supostamente compensada

pela chamada preferência no reembolso de capital em caso de dissolução da

companhia, o que, na prática, não era grande vantagem já que a sua realização só

ocorria no caso da empresa estar em estado terminal.

Apesar disso, a reformulação foi importante, pois suas medidas visaram reduzir O

risco do investimento em ações.

Entretanto, tais medidas não resultaram em um período .de ascensão do índice

Ibovespa. Até pelo contrário, já que de 1977 até 1983 o mercado sofreu uma forte

baixa, considerando-se a inflação do mesmo período. O desempenho do mercado de

ações neste período teve como pior inimigo a disparada da inflação e a recessão

econômica.

Foi instituído então o Plano Cruzado em Fevereiro de 1986, através de um decreto-lei,

congelando preços, salários e principalmente extinguindo a ORTN. O resultado do

plano foi uma disparada nos preços das ações, saques maciços da caderneta de

poupança e aumento do consumo de bens duráveis. Salienta-se que nos anos de 1984

e 1985 o Ibovespa já vinha recuperando a queda anterior, tendo inclusive apresentado

uma alta bastante significativa em relação à inflação no mesmo período.

Na intenção de retomar o controle, novas medidas foram tomadas pelo governo

visando conter o consumo exagerado, como os compulsórios sobre veículos e

combustíveis e aumento nas taxas de juros. Já em meados do ano de 1986, a Bolsa

entrou novamente em queda, pois os investidores já começavam a ficar preocupados

com o futuro do Plano Cruzado. Na edição do Plano Cruzado 11,no final do ano de

1986, o índice Bovespajá havia devolvido toda a alta acumulada no ano.
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Figura - Gráfico do Ibovespa ajustado pela inflação - 1985 a 1996

Figura 9. Gráfico do Ibovespa ajustado pela inflação - 1985 a 1996

No período compreendido entre 1987 e 1991, foram implantados mais quatro planos

econômicos sem; no entanto, corrigir o problema inflacionário. Foram editados então,

o Plano Bresser em junho de 1987, o Plano Verão em janeiro de 1989, o Plano Collor

Iem abril de 1990 e o Plano Collor 11em fevereiro de 1991.

No segundo semestre de 1994, foi implantado o Plano Real, estabelecendo finalmente

uma trégua na inflação brasileira.

Em 1996, houve uma mini-reforma na legislação das sociedades anônimas com o

intuito de facilitar o processo de privatização das empresas estatais. Não só esta mini-

reforma não corrigiu os vícios da legislação de 1976 como também introduziu

algumas novas distorções. As mais significativas foram a redução do direito de

recesso nas operações de fusão, cisão e incorporação de sociedades (importante para

viabilizar o processo de venda das estatais de capital aberto) e a revogação da oferta
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pública compulsória em caso de alienação de controle societário. Ou seja,

minimizaram-se ainda mais os direitos dos minoritários e a govemança corporativa a

que estavam sujeitas as companhias.

Com a Nova Lei das S.As., sancionada no final de 2001, a expectativa é de que se

recuperem algumas condições básicas para o fortalecimento de nosso mercado de

capitais.

B.2. A Bovespa hoje

B.2.1. Volume de negócios

A Bovespa girou, no mês de Julho de 2001, algo em tomo de R$ 498 milhões por dia.

Na figura abaixo temos a quantidade de negócios realizados, quantidade de ações

negociadas e o volume total em R$ (todos em base mensal) para o período de agosto

de 2000 a julho de 2001.
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Figura 10. Quantidade de negócios e de ações negociadas e volume transacioando (base mensal

Bovespa)
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Em termos anualizados, temos algo em tomo de R$158 bilhões negociados na

Bovespa no período de agosto de 2000 a julho de 2001.

Na figura a seguir, podemos observar a elevação de volume transacionado pela

Bovespa no período de 1992 a 1997, em US$ milhões.
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Figura 11. Volume total transacionado na Bovespa de 1992 a 2001 e média diária (em US$

milhões)

Esse acréscimo pode ser atribuído às mudanças no quadro macroeconômico e

regulatório no início da década de 90 e também às privatizações, que tomaram mais

atrativo o mercado brasileiro para o capital estrangeiro.

Na figura abaixo, podemos observar a significativa evolução de investimentos

estrangeiros não residentes, antigo Anexo IV, que representava os investimentos

diretos estrangeiros em carteira de valores mobiliários.
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Figura 12. Fluxo de recursos de investidores não residentes em US$ milhões

A título ilustrativo, podemos observar na figura abaixo a composição de origem do

capital externo na Bovespa,
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Figura - Participação de investidores na Bovespa, de acordo com origem
no mês de junho/OI , em %.

Figura 13. Participação de investidores na Bovespa, de acordo com origem no mês de junho de

2001
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B.2.2. Capitalização bursátil

Dois bons indicadores da evolução da Bovespa nos últimos anos são dados pela

relação capitalização bursátil pelo PIB do país, em percentual, e pela relação volume

total negociado pelo PIB, também em percentual.

No gráfico a seguir, vemos a evolução da relação capitalização bursátillPIB de 1980,
quando era de 3,9%, a 1999, com a relação chegando a 30,9%. Já a relação volume

total negociado/PIB subiu de 0,7% a 12,1% no mesmo período.
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Fonte: CVM

Figura 14. Evolução do mercado ações no Brasil de 1980 a 1999. Capitalização bursátil e volume

total negociado

Para termos uma idéia do que esses percentuais representam, podemos observar na

figura abaixo a média destas relações em outros países, no período de 1994 a 1996.
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Figura 15. Relações capitalização bursátillPIB (%) e valor transacionado/PIB (%) por país para

o período de 1994 a 1996.

B.2.3. Quantidade de empresas de capital aberto

Segundo a CVM e dados coletados pelo jornal O Estado de São Paulo, num universo

de milhões de empresas, o Brasil conta apenas com cerca de 970 sociedades de capital

aberto, das quais aproximadamente 400 têm seus papéis negociados em Bolsa, e

destas, somente 100 são transacionadas regularmente.
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Figura - Evolução do número de registros de empresas na CVM

Figura 16. Evolução do número de registros de empresas na CVM

Importante ressaltar que nesse número de empresas estão também aquelas que emitem

apenas títulos de dívida. Se desconsiderarmos essas empresas, em 1999, o número de

empresas listadas na Bovespa foi de 487 e, em 1998, 535.

Para traçar um comparativo com outros países, e levando-se em conta apenas as

empresas com ações listadas na Bolsa, observamos que, no período de 1994 a 1996, o

Brasil teve em média 546 companhias listadas.

Na figura a seguir, podemos ver a posição do Brasil, comparada com a de outros

países.
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Figura 17. Quantidade de empresas listadas em Bolsa por país

A baixa liquidez do mercado brasileiro vem sendo amplificado no decorrer dos

últimos anos pelo chamado delisting'" e pela crescente emissão de ADRs na Bolsa de

Nova Iorque". O delisting foi bastante intensificado nos últimos anos devido à venda,

através das privatizações, de muitas empresas estatais abertas a grupos internacionais,

que acabam optando por sair do ilíquido mercado acionário local.

B.2.4. Concentração de mercado

Um aumento de liquidez e um fortalecimento do mercado acionário brasileiro têm que

vir acompanhados de uma desconcentração do mercado. Caso contrário, repete-se o

falso progresso da Bolsa brasileira na década de 90. Neste período, houve um

aumento na entrada de recursos estrangeiros com um conseqüente aumento no volume

transacionado (até 1997) e uma elevação no nível de capitalização bursátil, porém

com um elevado nível de concentração de mercado, como veremos a seguir. Isso

70 Fechamento de capital de empresas abertas através da recompra ou da retirada de ações que estavam

em circulação no mercado.

71 Ver item 6.2.7.
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significa que apenas poucas empresas se beneficiaram deste aumento de recursos e

liquidez.

Uma forma de se medir a concentração de mercado é através dos índices de

concentração da FIBV (Federation Internationale des Bourses de Valeurs). Estes

índices medem a porcentagem em termos de capitalização bursátil e valor

transacionado correspondente às 5% maiores empresas listadas.

Um mercado altamente concentrado significa que apenas uma parcela reduzida das

empresas listadas neste mercado beneficia-se de um eventual aumento de liquidez ou

de uma maior disponibilidade de recursos neste mercado.

O Brasil tem um mercado acionário altamente concentrado. Em termos de

capitalização bursátil, nosso nível de concentração, em 1998, foi de 61 % e, em termos

de valor transacionado, foi de 73%.

Na figura abaixo, podemos observar a evolução destes índices para o período de 1990

a 1998, bem como a quantidade de empresas que representavam, para cada período,

os 5% componentes do índice.
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Figura 18. Concentração de mercado da Bovespa de 1990 a 1998 pelo índice FIBV
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Na próxima figura, podemos observar estes índices comparativamente ao de outras

Bolsas no mundo, para o período de 1996 a 1998.
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Figura 19. Concentração do mercado brasileiro comparativamente a de outros países

B.2.S. Perfil dos investidores

Ao final de 2000, segundos dados da Bovespa e da CVM, a maior parte do volume

operado na Bolsa provinha das instituições financeiras (37%). Interessante observar

que, de 1995 a 2000, tem havido uma redução (em termos relativos) na participação

dos investidores estrangeiros e um acréscimo na participação do volume operado

pelas pessoas físicas.
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Figura - Composição na Bovespa por tipo de investidor

Figura 20. Composição na Bovespa por tipo de investidor

Os investidores estrangeiros podem aplicar diretamente no mercado de ações

brasileiro conforme regulamentação do Anexo IV da CVM. Esses investidores podem

ser:

• Bancos estrangeiros;

• Fundos de pensão e seguradoras;

• Fundos mútuos de investimentos;

• Trust companies (administradores de heranças e fortunas);

• Contas coletivas de investidores institucionais (omnibus accounts);

Em quantidade de investidores, a Bovespa estava composta em março de 2001 da

seguinte forma:

124
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Figura - Quantidade de investidores por tipo em março de 2001

Figura 21. Quantidade de investidores na Bovespa por tipo em março de 2001

Segundo a Bovespa, a quantidade de detentores de ações está estimada hoje em 10

milhões, entre pessoas físicas e jurídicas. Nesse número estão incluídos, por exemplo,

os detentores de ações da Telebrás, que recebiam ações quando da aquisição de linhas

telefônicas.

Entretanto, o número estimado na figura acima, divulgado pela Gazeta Mercantil, em

tomo de 83.700 pessoas físicas, é o número de investidores que realmente atuam no

mercado, comprando e vendendo ações diretamente.

Apenas para efeito de comparação, estima-se que hoje nos Estados Unidos são 83

milhões de pessoas físicas investindo no mercado de ações.

A presença dos investidores institucionais também é crescente nos Estados Unidos.

No mercado considerado mais desenvolvido do mundo, os institucionais detêm um

investimento de US$ 8 trilhões, 50,2% do total de ações em circulação. Em 1995, a

participação era de 44,3%.

No Brasil, atentos ao seu gigantesco poder, os investidores institucionais estão cada

vez mais preocupados em unir forças para garantir direitos. Nos últimos anos, alguns
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institucionais e aumentar sua representação nas companhias. Esses fundos possuem

assentos no conselho fiscal e de administração de empresas. Essa organização dos

minoritários em grandes grupos facilita a articulação de sua defesa nas companhias.

Os pequenos investidores sentem-se mais protegidos com o dinheiro sob a guarda de

grandes instituições. As situações de conflito entre minoritários e acionistas

controladores afastam o pequeno investidor da Bolsa.

A organização dos minoritários é fundamental, principalmente no Brasil, onde mais

de 80% das companhias têm valor de mercado abaixo de US$ 100 milhões, o que

torna muito fácil os fechamentos de capital. As ofertas públicas para recomprar as

ações em mercado têm sido um dos grandes motivos de defesados minoritários. Com

o baixo preço dos papéis na Bolsa, muitos controladores decidiram retirar as ações do

mercado, pagando preços abaixo do considerado justo pelos minoritários.

Segundo Alfredo Setúbal, vice-presidente executivo de mercado de capitais do Itaú,

em entrevista ao jornal Gazeta Mercantil, cita pelo menos dois motivos que fizeram

com que os acionistas se reunissem sob o guarda-chuva de grandes administradores de

recursos. As privatizações, que tornaram cada vez mais freqüentes operações que

levam à valorização das ações dos minoritários - como os fechamentos de capital -, e

o fim da inflação, que aumentou a atratividade do investimento em ações. 'Hoje, os

minoritários estão mais conscientes da necessidade de lutar por seus direitos',afirma.

B.2.6. Captação de recursos

O volume em Reais captado via mercado de ações tem diminuído ano a ano. Não

apenas isso, a quantidade de emissões também tem decrescido. Em 2001, foram

apenas 5 emissões, que captaram perto de R$1 ,2 bilhão contra 20 emissões em 1998 e

um volume captado de R$4,1 bilhões.
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Figura 22. Emissões primárias de ações

Mesmo rumo tem seguido o mercado de debêntures conversíveis, com 2 emissões e

R$ 339 milhões em 2001 contra 20 emissões e R$ 3,36 bilhões captados em 1998.

Em contrapartida, o volume captado através da emissão de debêntures simples (não

conversíveis) vem apresentando melhoras. Em 2001, foram R$9,57 bilhões captados

(para 30 emissões) contra R$6,3 bilhões (41 emissões) em 1998. Entretanto; aqui

temos indícios de que uma das características negativas do mercado brasileiro não tem

se alterado (senão piorado): o acesso ao mercado (quer seja de ações ou de

debêntures) está cada vez mais restrito às grandes companhias. O volume médio por

emissão de debêntures não conversíveis em 2001 foi de R$ 319 milhões e em 1998 foi

de R$ 154 milhões.
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Figura 23. Emissões primárias de debêntures conversíveis
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Figura 24. Emissões primárias de debêntures não conversíveis
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B.2.7. Operações com ADRs

O Governo, através da resolução 1.927 de 1992, regulamentou os DR (Depositary

Receipts).

O ADR (American Depositary Receipt) ou GDR (Global Depositary Receipt) são

papéis emitidos e negociados no mercado exterior, com lastro em ações de outro país.

Todos os direitos adquiridos pelos acionistas do país de origem, como dividendos,

direitos de subscrição e desdobramentos, também são oferecidos ao ADR.

Os ADRs podem ser de três tipos:

• ADR nível I, que permite o pedido de isenção de ajuste às regras da SEC, embora

não permita a captação de recursos pela empresa emissora. As ações que vão

lastrear os ADR já devem existir no mercado secundário. Esses ADRs são

negociados no mercado de balcão (Over the counter - OTe) e colocados junto aos

investidores institucionais qualificados. Têm a vantagem de ser mais baratos do

que os outros tipos de ADR, de não exigir alterações no balanço da companhia e

de dar liquidez à ação, já que ampliam a base de acionistas;

• ADR nível 11,que apesar de também não permitir a captação de dinheiro, habilita

a empresa a se listar nas Bolsas americanas acarretando, portanto, as exigências

das normas da SEC e da USGAAP;

• ADR nível 111,que é idêntico ao anterior, porém, permite o levantamento de

recursos, pois é lastreado em ações novas. Os custos para atender aos critérios da

SEC e da Bolsa de Nova York são elevados;

Entre ADRs de nível 11e 111,o Brasil conta em 2001 com 29 empresas figurando no

pregão de Nova Iorque.

Como forma de exemplificar a situação do mercado brasileiro, listamos alguns papéis

de empresas listadas na Bovespa que possuem um correspondente em recibo

americano (ADR).
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Códigos Relação
Descrição

Volume Maio
ADRlBovespa ADRlBovespa ADR Corres ponden te Bovespa

GLCBY/PLlM4 10 Globo Cabo PN 7,798,200 77,982,CXXJ 200,642,336
PBRA/PEfR4 I Petrobrás PN 7,3(fJ,700 7,3(fJ,700 58,389,CXXJ
PBRA/PEfR3 1 Petrobrás ON 15,724,200 15,724,200 31,258,CXXJ
ERJlEMBR4 4 EmbraerPN 4,325,100 17,300,400 9,651,CXXJ

ABV/AMBV4 1 Ambev PN 10,532,300 10,532,300 442,903,CXXJ
ARA/ARCZ6 10 AracruzPNB 7,629,500 76,295,CXXJ 27,492,CXXJ
ELP/CPLE6 1 CopelPNB 20,108,800 ___.._._...............~9,10ª,809 __. ....._.__.._~2_:'Q"l~3,52º_------ 1----_. -'._---_ .. _ ..__ ._--

EMT/EBTP4 1 EmbratelPN 16,313,300 ·16,313,300 13,994,459,136
TCPITSPP4 2 Telesp Celular PN 20,307,600 40,615,200 48,625,004,544
TNPJTNLP4 1 TelemarPN 24,813,400 24,813,400 35,340,800,CXXJ

Fonte: Dados de volumes coletados com a Bovespa

Figura 25. Comparativo de volume de títulos negociados através de ADRs e diretamente na

Bovespa, em maio de 2001A coluna marcada na figura como "volume correspondente"

representa o volume de ADRs negociados no mercado norte-americano multiplicado. ,.
pela relação ADRlBovespa, que representa a quantidade de papéis na Bovespa que

lastream o correspondente recibo ADR. Dessa forma, 1 recibo da Globo Cabo

(GLCBY) equivalem a 10 ações PLIM4,

Fazendo o levantamento para os meses de maio a agosto de 2001 e comparando o

volume correspondente de títulos em ADR com o volume de títulos negociados na

Bovespa, obtivemos a figura a seguir.
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Figura 26. Relação entre as quantidades de títulos negociados

através de ADRs e diretamente na BovespaCom a relação no eixo vertical colocada em

escala logarítmica, podemos observar que no caso da Embraer, por exemplo, tem sido

significativo o aumento de negócios através de ADRs. Se, em maio, a quantidade de

títulos negociados via ADR era quase o dobro da quantidade negociada diretamente

na Bovespa, em agosto, essa diferença chegava a 1000%. Em números mais precisos,

em maio, a quantidade de papéis negociados via ADR era de 17,3 milhões contra 9,7

milhões e, em agosto, os números eram de 47,2 milhões contra 4,8 milhões,

respectivamente.
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•Anexo C. Nova Lei das S.As.

Listamos a seguir as principais modificações, com base nos documentos (i) texto

elucidativo sobre as principais alterações das leis 6.404 e 6.385 e (ii) versões

consolidadas das leis 6.404 e 6.385, publicados pela CVM em seu site.

A Lei N° 10.303 e a Medida Provisória n° 8, ambas de 31 de outubro de

2001, alteram e acrescentam dispositivos na Lei N° 6.404 (Sociedades por

Ações) e na Lei N° 6.385 (Mercado de Valores Mobiliários).

Na Lei N° 6.404, as principais alterações são as seguintes:

Art 15 - O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a

restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das

ações emitidas

Art 17 - Estabelece como vantagem adicional das ações preferenciais o

direito de recebimento de dividendos no mínimo 10% maiores do que os

atribuídos às ações ordinárias, salvo no caso de ações com dividendos

mínimos ou fixos.

Art 45 - O valor do reembolsof para acionistas dissidentes poderá ser

estipulado com base no valor econômico da companhia, caso o estatuto assim

o possibilite. O valor econômico será determinado com base em avaliação

realizada por peritos, e poderá ser menor do que o valor patrimonial da

companhia, calculado com base no patrimônio líquido constante do último

balanço aprovado em Assembléia Geral.

Art 109 - O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre

os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os

acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos

termos em que especificar.

(

72 NA: O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas

dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor de suas ações.
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Art 115 - Fica incluída, entre as modalidades de exercício abusivo de poder, a

subsyrição de ações para fins de aumento de capital com bens estranhos ao

objeto social da companhia.

Art 123 - Os acionistas preferenciais, desde que representantes de pelo menos

5% do capital social da companhia, passam a ter competência para a

convocação da Assembléia Geral para qualquer finalidade, desde que o

pedido esteja devidamente fundamentado e contenha indicação das matérias a

serem tratadas. Esta competência anteriormente era exclusiva dos acionistas

ordinários. Alem disso, cria-se a competência para que acionistas ordinários e

preferenciais, desde que detentores de 5% do capital votante e não votante,

respectivamente, para convocação da assembléia para instalação do Conselho

Fiscal.

Art 137 - Elimina o direito de retirada nos casos de cessação do estado de

liquidação e dissolução da companhia. Fica mantido o direito de recesso nos

casos de fusão da companhia, sua incorporação por outra ou participação em

grupos de sociedades (incisos IV e V), mas com a ressalva de que só terão

direito ao recesso os acionistas titulares de ações que não integrem índices

representativos de carteiras de ações admitidos à negociação em bolsas de

futuros e/ou de ações de companhias abertas que tenham em circulação no

mercado menos da metade das ações por ela emitidas (entendendo-se ações

em circulação no mercado como o total das ações emitidas menos as de

propriedade do controlador. Isto é, fica eliminado, nos casos especificados, o

direito de retirada dos acionistas detentores de ações de companhias com boa

liquidez no mercado.

Art 152 - Benefícios de qualquer natureza e verbas de representação dos

administradores passam a ser fixados em Assembléia Geral. Anteriormente

esta exigência contemplava apenas a remuneração dos administradores.

Art 155 - É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada,

por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir

vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

Art 162 - Reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada

necessárias ao exercício da função dos membros do Conselho Fiscal passa a
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ser fixado pela Assembléia Geral que os eleger. Anteriormente esta exigência

contemplava apenas a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Art 163 - Qualquer membro do Conselho Fiscal poderá solicitar

esclarecimentos aos auditores independentes, sem necessidade de votação. O

Conselho Fiscal poderá solicitar à diretoria a indicação de um perito para

ajudar na apuração de fato cujo esclarecimento seja considerado necessário

para o exercício de sua função.

Art 170 - Estabelece os seguintes critérios para determinação do preço de

emissão de ações para efeito de aumento de capital, de tal forma que não

ocorra diluição injustificada das participações dos antigos acionistas, mesmo

que estes tenham direito de preferência na subscrição: a perspectiva de

rentabilidade da companhia; o valor do patrimônio líquido da ação; e a

cotação das ações em Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado,

admitindo ágio ou deságio em função das condições de mercado. A escolha

de um ou de uma combinação desses critérios deve ser justificada por fatores

econômicos.

Art 223 - Quando da incorporação, fusão ou cisão de companhia aberta, as

sociedades sucessoras devem ser abertas e promover a negociação de suas

ações no mercado secundário em 120 dias. Caso isso não ocorra, os acionistas

dissidentes passam a ter direito de retirar-se .da companhia, mediante

reembolso (Art 45).

Art 229 - Admite, em caso de cisão, que sejam atribuídas aos titulares ações

em proporção diferente das que possuíam na companhia cindida, desde. que

assim aprovado por todos os acionistas, inclusive os titulares de ações sem

direito a voto.

Art 254 - Revogado. Com isso elimina-se a necessidade de prévia autorização

da CVM para alienação do controle de companhia aberta e obrigatoriedade de

tratamento equitativo dos acionistas minoritários quando da alienação do

controle de companhia aberta mediante oferta pública de compra de ações.

Ou seja, nos casos de alienação, os acionistas minoritários perdem o direito

de poder vender suas ações pelo mesmo preço pago ao acionista controlador.
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Art 255 - Revogados os parágrafos 1° e 2°, que referiam-se ao mesmo

tratamento equitativo aos acionistas minoritários nos casos de alienação de

controle.

Art 294 - O requisito para companhias fechadas gozarem de simplificação de

procedimentos passa ser exclusivamente a existência de menos de 20

acionistas.

Além das alterações acima descritas, diversas outras modificações no texto da

Lei 6404 foram aprovadas. Estas últimas, entretanto, são secundárias, e

destinam-se basicamente a adaptar o texto de outros artigos às alterações no

direito de retirada ora promovidas.

Um outro conjunto de modificações tratou de introduzir as adaptações

necessárias em função do fim das ações ao portador e endossáveis,

determinado pela Lei 8021/90. Apesar de não mais existirem ações e outros

valores mobiliários ao portador e endossáveis desde 1990, muitos artigos da

Lei 6404 ainda mantinham o texto anterior, carecendo da devida adaptação,

somente agora realizada.

Na Lei N° 6.385, as principais alterações são as seguintes:

Art 9° (V), Art 11 (III) - Sujeita os membros do Conselho Fiscal à inquérito

administrativo promovido pela CVM e à pena de suspensão do exercício do

cargo. Anteriormente apenas os administradores estavam sujeitos à pena.

Art 11 (VIII) - Introduz a proibição temporária de atuar, direta ou

indiretamente, no mercado de valores mobiliários. Essa proibição pode

atingir, por exemplo, investidores pessoas físicas, o que não estava previsto

anteriormente.

Art 11 (§ 1°) - Aumenta significativamente os valores das multas, que não

poderá exceder o maior dos seguintes valores: R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais); cinquenta por cento do valor da emissão ou operação irregular; e três

vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em

decorrência do ilícito. Nos casos de reincidência poderão ser aplicadas multas

'I
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até o triplo destes valores (§ 2°). A multa cominatória, aplicada pela

inexecução de ordem da CVM, não excederá R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por dia de atraso (§ 11).

Art 11 (§5° a §9°) - Introduz o "termo de compromisso", instrumento que

permite que a CVM: i) suspenda o inquérito administrativo caso o acusado ou

indiciado assine um termo comprometendo-se a cessar as práticas

consideradas ilícitas e indenizar os prejuízos causados e ii) atenuar as

penalidades de pessoas que espontaneamente confessem ilícitos ou se

disponham a prestar informações e colaborar com a CVM na apuração dos

ilícitos (§ 9°).

Art 33 - Artigo incluído, estabelecendo o prazo de oito anos para a prescrição

das infrações às normas legais e regulamentando diversos aspectos da

prescrição.

Finalmente, diversas modificações foram introduzidas nos Artigos 15, 17, 21

e 22, com °objetivo de adaptar o texto da Lei 6385 à existência das entidades

de mercado de balcão organizado, regulamentadas pela Instrução CVM 243,

de 1/3/96. Ou seja, a regulamentação do mercado de balcão organizado pela

CVM foi feita amparada pela Lei, mas ao mesmo tempo criou a necessidade

de adaptações no texto da mesma Lei. Entre estas,destacam-se:

Art 15 - As entidades de mercado de balcão organizado são incluídas entre os

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

Art 17- Estas entidades são equiparadas às bolsas de valores como

organizações autônomas, auto-reguladoras e auxiliares da CVM na

fiscalização de seus membros e das operações realizadas.

Art21 - Serão administradas por entidades cujo funcionamento dependerá de

prévia autorização da CVM.


