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Apresentação

Este documento consiste numa análise do mercado de capitais brasileiro voltada às

emissões de Commercial Papers ou Notas Promissórias. Tais valores mobiliários consistem

numa das formas mais baratas e eficientes de captação de recursos de curto prazo, sendo

assim de extrema importância ao desenvolvimento econômico do país. Por outro lado,

também são considerados excelente alternativa de investimento para investidores

institucionais no mercado doméstico.

Para tal, me utilizei dos conhecimentos adquiridos no Curso de MBA da Fundação Getúlio

Vargas e também de minha experiência profissional, a qual está diretamente ligada ao

mercado de capitais.

.' .



Agradecimentos

Iriicialmente, gostaria de agradecer aos meus colegas do Banco Bilbao Vizcaya Brasil S.A

e, em especial a minha equipe de trabalho, a qual me deu todo o suporte para as diversas

ausências durante o período letivo do MBA.

Ao meu orientador e professores da Fundação Getúlio Vargas agradeço pelos

conhecimentos ministrados.

À minha família e aos amigos gostaria de agradecer pelo apoio e as palavras de afeto

sempre bem vindos nos momentos mais difíceis deste curso.



Sumário

INTRODUÇÃO 1

2 CONCEITOS BÁSICOS 2

2.1 CONCEITUAÇÃO BÁSICA DO MERCADO FINANCEIRO 2
2.2 CONCEITUAÇÃO BÁSICA DO MERCADO DE CAPITAIS 2

3 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 5

3.1 ESTRUTURA INSTITUCIONAL 5
3.2 SUBSISTEMA NORMATIVO (AGENTES CONTROLADORES) 7

3.2.1 Conselho MonetárioNacional (CMN) 7
3.2.2 Banco Central do Brasil (BACEN) : 9
3.2.3 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 10

3.3 SUBSISTEMA OPERATIVO (INSTITUiÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS) 11
3.3.1 Bancos Múltiplos 11
3.3.2 Bancos de 1nvestimentos 12
3.3.3 Bolsa de Valores 13
3.3.4 Sociedade Corretoras 13
3.3.5 Sociedades Distribuidoras 14
3.3.6 Agentes Autônomos de lnvestimentos 14
3.3.7 AND1MA 15
3.3.8 ANB1D ; : 17
3.3.9 ABRASCA 17

4 MERCADO DE CAPITAIS NO BRASIL 18

4.1 ESTUDO FIPE/ABRASCA 18

4.2 CIA ABERTA NO BRASIL. 21

4.2.1 Vantagens e Desvantagens: 22

5 MODALIDADES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 30

5.1 AÇÕES 30
5.1.1 Classificação das Ações , 30
5.1.2 Espécie e Classes de Ações 30
5.1.3 Forma das Ações : 32
5.1.4 Emissão.. 33
5.1.5 Rentabilidade 33
5.1.6 Corretagem 33
5.1. 7 Colocação e Negociação no Mercado 34
5.1.8 Preço de Emissão : 34

5.2 BÕNUS DE SUBSCRiÇÃO 35
5.2.1 Emissão 35
5.2.2 Rentabilidade 36
5.2.3 Colocação e Negociação no Mercado 36

5.3 DEBENTURES 36
5.3.1 Definição : 36
5.3.2 Emissão : 37
5.3.3 Formalidades Preliminares à Emissão 38
5.3.4 Principais Características das Debêntures 38
5.3.5 Papel do Agente Fiduciário dos Debenturistas 44
5.3.6 A Assembléia dos Debenturistas 44
5.3.7 Registro de emissão pública junto à CVM 45
5.3.8 Colocação e Negociação em Mercado 46



6 COMMERCIAL PAPERS OU NOTAS PROMISSÓRIAS .............................................•................ 48

6.1 HISTÓRICO 48
6.1.1 Mercado nos Estados Unidos 48
6.1.2 Outros Países 50
6.1.3 Histórico do Commercial Paper no Brasil.. 51

6.2 CONCEITO DE NOTA PROMISSÓRIA'E HISTÓRICO 55
6.2.1 Commercial Paper como Nota Promissória: Requisitos 56
6.2.2 Outras Considerações 57

6.3 CARACTERÍSTICAS DO COMMERCIAL PAPE R BRASiLEIRO 58
6.3.1 Emissão , 58
6.3.2 Valor Nominal 58
6.3.3 Prazo de Vencimento 58
6.3.4 Resgate 59
6.3.5 Data de Emissão 59
6.3.6 Deliberação ; 59
6.3.7 Registro da Companhia Emissora 60
6.3.8 Registro da Distribuição 62
6.3.9 Prospecto 62
6.3.10 Prazo de Análise 63
6.3.11 Deferimento e Indeferimento 63
6.3.12 Distribuição e Divulgação 63
6.3.13 Responsabilidade pelas Informações 64
6.3.14 Veracidade das Informações 64
6.3.15 Suspensão da Distribuição ," 65
6.3.16 Remuneração pelos Serviços Prestados pela C VM 65
6.3.17 Penalidades 65

7 PROCESSO DE EMISSÃO 66

7.1 CARACTERÍSTICAS ; 66
7.1.1 Originação e Mandato 66
7.1.2 Cronograma Estimado de Emissão , , , ,., , , , , , , , , 66
7.1.3 Regime de Colocação : 67
7.1.4 Integrantes do Processo de Emissão 68
7.1,5 Pré Marketing ,.,.., , , , , ,., ,., , , ,., , 69
7.1.6 Definição da Estratégia de Distribuição 70
7. 1. 7 Due Diligence, Prospecto, Road Show 71
7.1.8 Swap , , ,.,.,., ,.., , ,., , , ,.., ,.., ,., ' ,., , , 72
7.1, 9 Distribuição , , , " , , ,, , , , ,., , , 73
7.1.10 Acompanhamento e liquidação 73

7.2 COMPARATIVO COMMERCIAL PAPER X EMPRÉSTIMO BANCÁRIO (PONTO DE VISTA DA EMISSORA). 74
7.2.1 Custos de uma Emissão de' Commercial Papers 75
7.2.2 Custos de um Empréstimo Bancário 78
7.2.3 Resultados , , ,..,o" ••••• , •• ,., ••••••• ,.,." •••• , •••• , •••• , •••• , •••• , •• ,., ••••••• ,. , •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , 79

7:J 'COMPARATIVO NOTA PROMISSÓRIA X TÍTULO PÚBLICO (PONTO DE VISTA DO INVESTIDOR) 80

8 INVESTIDORES INSTITUCIONAIS - DISTRIBUIÇÃO 83

8.1 FUNDOS DE PENSÃO 85
8.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO 87

lo ,.'

11



9 DISCLOSURE DE INFORMAÇÕES 92

9.1 SISTEMA NORTE AMERICANO 92
9.2 SISTEMA BRASILEIRO 93

9.2.1 Principais informaçõesperiódicas solicitadas pela CVM. 95
9.2.2 Divulgação de Fatos Relevantes 97

10 NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 104

10.1 RATrNG 104
10.1.1 Ratings Corporativos 104
10.1.2 Utilização de Rating no Brasil 105
10.1.3 O Rating do Ponto de Vistados Emissores 106

10.2 CÓDIGO DE AUTO REGULAÇÃO DA ANBID 107
10.2.1 Histórico 107
10.2.2 Principais Características do Código .............•...................................................................... 108
10.2.3 Responsabilidade PelasInformações Prestadas 112
10.2.4 Prospecto 113
10.2.5 Dispensa de Atendimento às Normas : 114
10.2.6 Registro de Operaçõesjunto a ANBID 114
10.2.7 Comissão de Acompanhamento 115
10.2.8 Conselho de Auto Regulação 116
10.2.9 Processo Operacional 117
10.2.10 Infrações e Penalidades 118

11 CONCLUSÕES ; 120

12 SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO MERCADO 125

13 BIBLIOGRAFIA 126

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

LIVROS E PUBLlCAÇÓES ; 126
SEMrNÁRIOS.E APRESENTAÇÓES 127
PERIÓDICOS 127

~~~~~~~~.~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!;~
ARTIGOS DE JORNAL 128
SITES 128
BANCOS DE DADOS 128

III



1 Introdução

o crescimento econômico depende de Um setor financeiro eficiente, que reuna a poupança

doméstica e mobilize o capital estrangeiro para investimentos produtivos. Na falta de um

conjunto eficiente de instituições financeiras, os projetos produtivos permanecerão

inexplorados.

Mercado de capitais subdesenvolvidos, ou funcionando inadequadamente, são tipicamente

ilíquidos e caros, e acabam por desencorajar os investidores locais. A falta de liquidez e os

altos custos das operações constituem igualmente um impecilho aos esforços de grandes

companhias domésticas para levantar capital, e podem empurrá-las para os mercados

estrangeiros. Um país que limita seu mercado de capitais não só é menos atraente aos

investidores estrangeiros, como também, acaba por impor um grande ônus econômico às

empresas locais, reduzindo suas respectivas taxas de crescimento e a capacidade de

competição nos mercados internacionais.

Este trabalho tem por finalidade desenvolver uma análise sobre o mercado de capitais ~

brasileiro com enfoque especial para operações de renda fixa de curto prazo. O objetivo

principal é descrever as características do mercado de capitais e analisar as condições atuais

referentes ao mercado de Commercial Paper (doméstico), também denominado Nota

Promissória, apontando os pontos críticos que impedem uma maior utilização deste

instrumento de captação e investimento.

/
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2 Conceitos Básicos

2.1 Conceituação Básica do Mercado Financeiro

No mercado financeiro os detentores de recursos monetários não realizam negócios

diretamente com os tomadores de crédito. Entre os mesmos surge a figura da .instituição

financeira que, por sua conta e risco, capta recursos de terceiros ~.os repassa às pessoas

físicas e jurídicas, que solicitamfinanciament? para a prática de seus negócios privados ou

comerciais, dando origem assim ao que se denomina por mercado de crédito.

o mercado financeiro é o mercado de intermediação bancária ou intermediação financeira.

Caracteriza-se pela interposição da entidade financeira entre as partes ofertantes e

demandantes de capital.

2.2 Conceituação Básica do Mercado de Capitais

o mercado de capitais, também denominado mercado de valores mobiliários, é o mercado

dedesintermediação financeira. Neste ambiente de negócios, a entidade financeira não se

interpõe entre o detentor de poupança e ·aquele que necessita de recursos, sendo esta

. transferência executada de forma direta. A instituição financeira insere-se na relação apenas

como interveniente para viabilizar a realização de operações no âmbito do mercado de

capitais.

Cenário que propiciou o desenvolvimento do mercado de capitais:

~ Demanda por operações estruturadas sob medida (tailor made) para investidores

sofisticados.

~ Tomadores de grandes volumes de recursos com necessidades específicas (ex:. projetos

de investimento).

~ Participação multilateral de bancos para o levantamento de recursos em grandes

volumes.
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Diferentemente do que ocorre no mercado financeiro, no mercado de capitais a instituição

financeira não capta recursos de terceiros para posteriormente repassá-los ao público. Pode-

se afirmar que , no mercado de valores mobiliários, os capitais transitam de forma direta

entre o doador e o tomador, onde os negócios realizados são negócios de participação, em

que o investidor canaliza seus recursos sem -que haja a necessária assunção do risco de

crédito por parte da instituição financeira, muito embora a presença desta seja obrigatória.

A principal função do mercado de valores mobiliários na economia é o atendimento às

necessidades de financiamento de médio e longo prazos por parte das empresas. Ou seja, o

mercado de valores mobiliários surge como fonte de recursos capaz de financiar projetos de

expansão curto prazo e o aperfeiçoamento tecnológico das empresas, na medida em que

reúne condições para oferecer às companhias um volume adequado de recursos a custos

satisfatórios, através de instrumentos atraentes para o investidor, quanto a retomo, prazo,

liquidez e garantia.

o mercado de valores mobiliários, portanto, estimula a poupança e o investimento, sendo

essencial para o crescimento das economias modernas.

Poupadores Tomadores

Fundos de Pensão
Fundos de Investimento
Seguradoras
Pessoas Físicas
Empresas

Empresas Privadas

Empresas Estatais

Governo

\...------ ----_/
V

Agentes do Integrantes do
Mercado deCapitais
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Analisando-se a ilustração anterior, verifica-se que as instituições financeiras participantes

do Mercado de Capitais INTERMEDIAM a transferência de recursos, estruturando

operações que atendam aos objetivos de ambas as partes, e às normas estabelecidas pelos.
órgãos reguladores. A remuneração ocorre basicamente através de COMISSÕES, pagas

pelos tomadores de recursos.
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3 Sistema Financeiro Nacional

3.1 Estrutura Institucional

o sistema financeiro nacional é constituído por um subsistema normativo e por outro

operativo. O subsistema normativo regula e controla o subsistema operativo, sendo que tal

regulação e controle são exercidos através. de normas legais expedidas pela autoridade

monetária, ou pela oferta seletiva de crédito efetuada pelos agentes financeiros do governo.

Por outro lado, o subsistema operativo é constituído pelas instituições financeiras públicas

ou privadas que atuam no mercado financeiro.

As instituições financeiras, para efeito legal, são pessoas jurídicas que tenham como

atividade principal ou acessória, a coleta, intermediação ou aplicação de recursos

financeiros, próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de

valores de propriedade de terceiros. Equiparam-se às instituições financeiras as pessoas

físicas que exerçam qualquer das atividades referidas de forma permanente ou eventual.

(Este espaço foi propositadamente deixado em branco)
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Estrutura do sistema financeiro nacional:

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL I
I I

Autoridades Instituições Sistema
Monetárias Financeiras .--- Financeiro da-

Habitação

Associações de
Bancos Comerciais~ Poupança e~

Empréstimo

I-- Bancos Múltiplos
Conselho
Monetário Sociedades de
Nacional Bancos de Crédito-

Desenvolvimento I...- Imobiliário

Banco
Bancos deCentral do

Brasil ~ Investimento

I-- Financeiras

Comissão
de Valores ~Mobiliários InvestidoresL.....- Institucionais

I I
Bolsas de

Fundos EntidadesValores
Mútuos de Fechadas de Seguradoras
Investimento Previdência

I Privada

I
Sociedades Sociedades
Distribuidoras Corretoras
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Abaixo segue uma resumida descrição das instituições participantes do sistema financeiro

que estão, direta ou indiretamente, relacionadas ao mercado de capitais:

3.2 Subsistema Normativo (Agentes Controladores)

o mercado de capitais é formado por um conjunto de agentes, cada qual exercendo um

papel específico, com a importante função econômica de mobilizar a poupança em direção

ao tomador de recursos. Órgãos governamentais, autoridades monetárias e bancárias,

pessoas físicas, pessoas jurídicas e entidades de investimento coletivo participam desse

mercado. Cada uma delas desempenha um papel particular, conforme descrito a seguir.

3.2.1 Conselho Monetário Nacional (CMN)

Orgão estatal máximo dentro do mercado financeiro e de capitais, o Conselho Monetário

Nacional é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, administrada por um

presidente e quatro diretores nomeados pelo Presidente da república e que funciona como

órgão de deliberação colegiada de acordo com o regimento interno aprovado pelo

Ministério da Fazenda. Criado pela Lei N° 4.595/64, o Conselho Monetário Nacional veio

substituir o antigo Conselho de Superintendência da Moeda e do Crédito. Sua função

primordial é formular a política da moeda e do crédito e , com isso, buscar o

desenvolvimento econômico e social do País. Como órgão normativo de política monetária,

o Conselho Monetário Nacional não apresenta funções executivas e administrativas.

A política monetária adotada pelo Conselho Monetário Nacional tem como objetivos:

~ Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional

e seu processo de desenvolvimento;

~ Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos

inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas

e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais.

,
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~ Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio na balança de pagamento do País,

tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira;

~ Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer

privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis

ao desenvolvimento da economia nacional;

~ Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas

à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;

~ Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;

~ Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública,

interna e externa.

O Conselho Monetário Nacional está comprometido com a proteção da moeda brasileira,

devendo administrar sua estabilidade interna e externa. Além disso, deve viabilizar a

mobilização dos recursos financeiros na economia nacional, com o objetivo de promover o

bem estar social e o desenvolvimento da nação. Assim o Conselho Monetário Nacional é

um formulador de política econômica devido às suas atribuições descritas acima.

o CMN é Constituído pelos seguintes membros:

~ Ministro da Fazenda - presidente;

~ Ministro do Planejamento;

~ Presidente do Banco Central;

~ Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (COMOC) -A Comissão Técnica da Moeda

e do Crédito é composta pelo Presidente do Banco Central do Brasil, Presidente da

Comissão dos Valores Mobiliários, Secretário Executivo do Ministério do Planejamento

e do Orçamento, Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Secretário de Política

Econômica do Ministério da Fazenda, Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da

Fazenda e por quatro diretores do Banco Central do Brasil, indicados por seu

Presidente.

8



Deste modo, pode-se dizer que o Conselho Monetário Nacional consiste num colegiado

que ditará as normas mais amplas sobre a política monetária e de crédito do País, sobre o

mercado financeiro e de valores mobiliários em seus inúmeros aspectos e disciplinará a

atividade financeira como um todo. Para tal; o Conselho Monetário Nacional utiliza-se de.

Comissões que funcionam como órgãos auxiliadores, sejam de natureza técnica ou

consultiva.

3.2.2 Banco Central do Brasil (BACEN)

É um órgão executivo criado pela Lei N°4.595/64, em seu artigo 8°, em substituição à

antiga Superintendência da Moeda e do Crédito. É uma autarquia federal, vinculada ao

Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, este constituído de

bens, direitos e valores.

Como função básica, o Banco Central do Brasil deve cumprir e elaborar as normas

expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Enquanto este último exerce função política,

no que diz respeito à moeda e ao crédito no País, o Banco Central do Brasil é órgão

executivo, responsável pela implementação de tais políticas.

Dentre as competências privadas do Banco Central do Brasil temos:

~ Emitir papel moeda e moeda metálica, nas condições e limites estipulados pelo

Conselho Monetário Nacional;

~ Executar os serviços de circulação do dinheiro;

~ Executar os recolhimentos compulsórios, encaixe obrigatórios e nos depósitos

voluntários das instituições financeiras;

~ Realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras;

~ Controlar e fiscalizar o crédito;

~ Controlar e fiscalizar o capital estrangeiro;

~ Ser depositário de reservas oficiais de ouro e moedas estrangeiras do País;

9



>- Fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;

>- Todos os atos relativos a instalação, funcionamento, fusões, etc ..., de instituições

financeiras;

>- Negociar a dívida externa;

>- Administrar a dívida interna.

Pode-se dizer que o Banco Central do Brasil exerce as seguintes funções:

>- Banco dos Bancos: Controle de liquidez (compulsório, redesconto),

>- Gestor do Sistema Financeiro: Normatiza, autoriza, fiscaliza, intervém.

>- Agente da Autoridade Monetária: Controla fluxos e liquidez monetários.

>- Banco de Emissão: Emite e controla fluxos de moeda

>- Agente Financeiro do Governo: Financia o Tesouro Nacional, administra a dívida

pública, depositário das reservas internacionais.

3.2.3 Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Criada pela Lei N° 6.385/76, a Comissão de Valores Mobiliários é o mais recentetemente

instituído órgão normativo, sendo voltada ao desenvolvimento e regulamentação do

mercado de valores mobiliários. Por ser a autoridade máxima para o mercado de capitais,

suas principais funções são:

>- Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de capitais de bolsa e de

balcão;
>- Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de

administradores e acionistas controladores de companhias ou de administradores de ,

carteira de valores mobiliários;

>- Evitar ou coibir fraudes ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de
>.

demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados no mercado;
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~ Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e as

companhias que os tenham emitido;

~ Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores

mobiliários;

~ Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários;

~ Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e

estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas.

Dentro de suas atribuições a CVM tem poderes para:

~ Examinar livros e documentos; exigir informações e esclarecimentos; requisitar

informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública; obrigar as

companhias abertas a republicar balanços, demonstrativos, etc, com correções;

~ Apurar, mediante inquérito administrativo, atos legais e práticas não equitativas de

administrações de companhias abertas e de qualquer participante no mercado; aplicar

penalidades previstas;

~ Suspender a negociação de um título ou colocar em recesso a Bolsa de Valores;

divulgar informações a fim de orientar os participantes no mercado; suspender ou

cancelar registros.

3.3 Subsistema Operativo (Instituições do Mercado de Capitais)

3.3.1 Bancos Múltiplos

Criados em 1988, pela Resolução N° 1.524 do Banco Central do Brasil, são bancos que

podem operar simultaneamente, com autorização do Banco Central, carteiras de banco

comercial , de investimento, de crédito imobiliário, de crédito, financiamento, de

arrendamento mercantil (leasing) e de desenvolvimento, constituindo-se em uma só

Instituição Financeira de Carteiras Múltiplas, com personalidade jurídica própria, e que

pode selecionar com o que deseja operar dentre as modalidades acima.
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Os bancos múltiplos de grande porte apresentam, normalmente, grande número de carteiras

operacionais. Os bancos de menor porte podem especializar-se em determinada área de

atuação, ganhando todavia a liberdade de operar -t- especialmente na atividade de captação-

como banco, facilitando suas operações ativas.

Obs: O conceito de banco múltiplo modificou o sistema de conglomerados financeiros com

funções específicas que existia no Brasil desde finais da década de 60. O sistema bancário

brasileiro caracteriza-se pela existência de grandes conglomerados financeiros privados,

bancos estatais e bancos privados de menor porte. Até 1988, o sistema caracterizava-se

pela especialização: era permitido a cada instituição financeira atuar somente em segmentos

específicos de mercado.

3.3.2 Bancos de Investimentos

Os Bancos de Investimentos são entidades privadas, especializadas em operações de

participação ou financiamento, a médio e longo prazos, para suprimento de capital fixo ou

de movimento (capital de giro), mediante a aplicação de recursos próprios e captação,

intermediação e aplicação de poupanças de terceiros. Além do capital próprio, os bancos de

investimentos contam com uma ampla pauta de alternativas para captar recursos. Podem

fazê-lo oferecendo aos investidores os recibos e os certificados de depósitos a prazo: RDBs

(Recibos de Depósitos Bancário) e CDBs (Certificados de Depósito Bancário). Também

operam como agentes financeiros do BNDES. Orientam a aplicação de seus recursos para

a capitalização das empresas via subscrição ou aquisição de valores mobiliários, assessoria

para modernização de processos, assessoria em fusões e aquisições, cisões e incorporações

etc. Dentre outras operações realizadas pelos bancos de investimento, pode-se citar:

);> Concessão de empréstimos de curto e longo prazo;

);> Estruturação de emissões de valores mobiliários nos mercados local e externo;

);> Repasses de recursos obtidos no exterior;

);> Prestação de garantias no Brasil e exterior.
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3.3.3 Bolsa de Valores

As bolsas de valores, de acordo com o disposto na Resolução N° 1.656/89 do Conselho

Monetário Nacional, constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos e tendo por

objetivo social, entre outros, manter local adequado à realização de transações de compra e

venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e aberto, especialmente organizado

e fiscalizado por seus membros, pela autoridade monetária e, em especial, pela Comissão

de Valores Mobiliários.

3.3.4 Sociedades Corretoras

São instituições financeiras (ainda que muitos as classifiquem como instituições do Sistema

de Distribuição) constituídas como sociedades anônimas ou sociedades por quotas de

responsabilidade limitada. Sua principal função é a de promover a aproximação entre

compradores e vendedores de títulos e valores mobiliários, propiciando negociabilidade

adequada através de operações realizadas em recinto próprio (pregão das Bolsas de

Valores). Desta forma, as sociedades corretoras exercem o papel de unificadoras do

mercado, dando segurança ao sistema e liquidez aos títulos transacionados. Suas principais

atividades são:

~ Operar com exclusividade na Bolsa de Valores da qual é membro, com títulos e valores

mobiliários de negociação autorizada;

~ Comprar, vender e distribuir títulos e valores mobiliários, por conta de terceiros, efetuar

lançamentos públicos de ações (operações de underwriting);

~ Encarregar-se da administração de carteiras de valores e da custódia de títulos e valores

mobiliários;

~ Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos;

~ Prestar serviços como transferência de títulos, desdobramento de cautelas, recebimento

de juros, dividendos ou encarregar-se da subscrição de títulos e valores mobiliários etc.;

13



~ Intermediar a compra e venda de moeda estrangeira nas atividades de importação e

exportação, bem como no mercado flutuante de moeda estrangeira;

~ Operar no mercado aberto (open market).

3.3.5 Sociedades Distribuidoras

As sociedades distribuidoras são pessoas jurídicas constituídas como sociedades anônimas,

sociedades por quotas de responsabilidade limitada, ou ainda como firmas individuais, cuja

autorização para funcionamento é dada pelo Banco Central do Brasil, que também estipula

os capitais mínimos a que estão obrigadas em função da região em que atuem.

Suas atividades são determinadas pela Resolução N° 1.120/86 do Conselho Monetário

Nacional:

~ Subscrever, isoladamente ou em consórcios, emissões de títulos ou valores mobiliários

para revenda;

~ Intermediar a colocação de emissões no mercado;

~ Contratar com a emissora, em conjunto ou separadamente, a formação de preços dos

títulos no mercado, no período de lançamento e colocação da emissão;

~ Encarregar-se da venda à vista, a prazo ou à prestação, de títulos e valores mobiliários

por conta de terceiros;

~ Operar no open market, desde que satisfaça às condições exigidas pelo Banco Central

do Brasil;

~ Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimentos.

3.3.6 Agentes Autônomos de Investimentos

São pessoas físicas credenciadas por bancos de investimentos, sociedades de crédito,

financiamento e investimento, sociedades de crédito mobiliário, sociedades corretoras e

sociedades distribuidoras, para desempenhar exclusivamente por conta e ordem das

entidades credenciadas, as seguintes atividades:
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~ Colocação ou venda de títulos e valores mobiliários registrados na Comissão de Valores

Mobiliários ou de emissão ou de coobrigação de instituição financeira;

~ Colocação de quotas de fundos de investimento;

~ Outras atividades autorizadas expressamente pelo Banco Central e pela Comissão de

Valores Mobiliários.

3.3.7 ANDIMA

A ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto - é uma entidade

civil sem fins lucrativos, criada em 1971 por um grupo de 13 instituições de maior

atividade no mercado aberto, originalmente para uniformizar procedimentos operacionais e

definir padrões éticos. Hoje, conta com cerca de 300 associados - reunindo bancos

comerciais, múltiplos e de investimento, sociedades corretoras e distribuidoras de valores.

Suas principais funções são desenvolver sistemas que permitam a realização de operações

sem riscos de liquidação e custódia, oferecer suporte técnico ao mercado e descobrir novos

nichos para as instituições financeiras.

A Associação também oferece suporte técnico a seus associados, através do

acompanhamento da legislação, da publicação de análises, estudos técnicos e tributários e

relatórios sobre os temas econômicos mais relevantes, bem como da monitoração diária do

comportamento do mercado. Oferece também treinamento para profissionais do mercado

financeiro através de cursos, palestras e seminários.

3.3.7.1 SELlC

O SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia foi criado na década de 70 para

simplificar a sistemática de movimentação e troca de custódia dos títulos públicos no

mercado aberto.

, '~
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Até agosto de 1972, a custódia era feita por processo manual, que incluía desde o

arquivamento dos títulos por instituição até a sua movimentação física no cofre do Banco,

para transferência de uma instituição para outra. Diante disso, a ANDIMA firmou convênio

com o Banco Central para o desenvolvimento do SELIC, um sistema de teleprocessamento

que permitiu a atualização diária das posições das instituições financeiras.

Através do SELIC, foi possível estabelecer um controle maior sobre as reservas bancárias.

Títulos e cheques foram substituídos por simples registros eletrônicos. Além disso, o

sistema prevê que, em caso de inadimplência de qualquer das partes, a operação não se

concretiza. Com isso, houve um enorme ganho em eficiência e agilidade e a eliminação

total dos riscos, antes existentes quanto ao extravio e roubo de papéis.

3.3.7.2 CETIP

Com o crescimento do mercado de títulos privados no Brasil, na década de 80, as

instituições financeiras passaram a necessitar de um sistema que desse segurança e

agilidade aos negócios. Por isso, em 1986 a ANDIMA, unida a outras entidades

representativas do mercado, criou a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira

de Títulos. Com uma base conceitual semelhante ao SELIC, a CETIP é um sistema de

registro de operações em terminais de teleprocessamento, fundamentado em três grandes

módulos: custódia, negociação e liquidação financeira. As vantagens que o sistema trouxe

para o mercado foram imediatas. A CETIP substituiu a troca de títulos por cheques de

compensação manual e aboliu a emissão de faturas e a movimentação física dos títulos, já

que as características da operação são lançadas diretamente no Sistema através de terminais

instalados em todas as instituições a ele conectadas. No início, a CETIP negociava CDBs -

Certificados de Depósito Bancário, RDB - Recibos de Depósito Bancário, LC - Letras de

Câmbio e depois, DI - Depósitos Interfinanceiros. A partir de 1987, com sua consolidação,

foram criados. novos sistemas que incorporaram ativos como Ouro, Debêntures, Letras

Hipotecárias, Swaps e Notas Promissórias.
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3.3.8 ANBID

A ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento - foi fundada em 1967 tendo

como objetivos a representação dos interesses comuns das instituições participantes do

mercado de capitais perante os órgãos reguladores, demais segmentos da economia e à

sociedade brasileira de modo geral.

Atua no desenvolvimento do mercado de capitais através do aperfeiçoamento de produtos,

criação e implementação de novos instrumentos operacionais e também de sua efetiva

integração com os mercados internacionais. Para tal, conta com comissões técnicas e

grupos de trabalho formados por representantes dos bancos associados.

3.3.9 ABRASCA

A ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas - foi criada em 1971 na

forma de uma sociedade civil de âmbito nacional, sem finalidades lucrativas, tendo como

objetivos:

~ Colaborar para o aperfeiçoamento das medidas disciplinares do mercado de capitais,

dos sistemas e atos relacionados à emissão, distribuição, intermediação e circulação de

valores mobiliários emitidos por companhias abertas;

~ Fomentar a troca de informações e experiência entre as empresas associadas;

~ Realizar estudos e pesquisas com a finalidade de descobrir métodos e processos mais

econômicos e eficientes nos serviços de suas associadas, relacionados com o acionista e

o público em geral;

~ Acompanhar a evolução do direito das companhias abertas no Brasil e no exterior;

~ Coletar informações de interesse a suas associadas;

~ Representar as companhias abertas junto aos órgãos públicos;

~ Fomentar e estreitar as relações entre as pessoas que colaboram para o

desenvolvimento do mercado de ações.
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4 Mercado deCapitais no Brasil

o setor privado no Brasil, em geral, tem demonstrado acesso limitado a recursos de

terceiros, especialmente aqueles originados da colocação de papéis no mercado de capitais,

cuja dimensão relativa apresenta-se muito modesta diante da realidade de países mais

desenvolvidos. Este fato é ilustrado por este trecho extraído do relatório da pesquisa

"Mercado de Capitais e o Financiamento das Empresas Abertas", encomendada pela

ABRASCA (Associação Brasileira das Cias. Abertas) à FIPE (Fundação Instituto de

Pesquisas Econômicas da USP), no capítulo que trata da revolução recente da importância

do mercado de capitais no cenário internacional.

Esta pesquisa foi elaborada por uma equipe coordenada pelo Prof. Carlos Rocca, e indica

que, no Japão e na União Européia, as tendências mais recentes mostram acelerado

crescimento da importância do mercado de capitais na economia, tendência esta não

verificada no Brasil.

4.1 Estudo FIPE/ABRASCA
(Fonte :Extraído na integra do artigo publicado na Revista Sia/Cia da ABRASCA, edições de 26 de Abril de

1999 e 28 de Junho de 1999)

Apesar dos progressos consideráveis no quadro legal e institucional, a conjuntura

macroeconômica e a persistência de outras deficiências limitaram consideravelmente o

crescimento e a funcionalidade do mercado de capitais brasileiro. No Brasil, a dimensão

relativa do mercado de capitais apresenta considerável distância com o observado nas

economias estáveis.

Nestas, além da excepcional dimensão já atingida por esse mercado, identifica-se acentuada

tendência de transferência de proporção crescente de operações bancárias tradicionais para

o mercado de capitais, mediante a colocação direta de papéis de dívida e ações por parte de

empresas não financeiras.
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Na tabela abaixo, são apresentados alguns indicadores do tamanho desse mercado nas

principais economias do mundo e uma estimativa para o Brasil.

Dez 97 1995 1995 1995
Brasil União Européia Japão EUA

PIB (US$ bilhões) 804,1 8.247,0 5.114,0 7.253,8
Em % do PIB: Capital Bursátil 31,8% 44,8% 71,7% 94,5%
Títulos de Dívida'Privados 3,7% 45,8% 36,7% 59,2%
Sub-Total 35,5% 90,6% 108,4% 153,7%
Dívida Pública 32,8% 57,1% 67,5% 92,5%
Ativos Bancários 47,1% 175,8% 144,3% 68,9%.
Total 115,3% 323,5% 320,2% 315,1 %

(Fonte: Banco Central, Ibovespa, Prati Schinasi, 1996)

Nos países desenvolvidos, os ativos de mercado de capitais (ações e títulos de dívida

privados) representavam entre 90,6% e 153,7% do PIB em 1995, contra apenas 35,5% no

Brasil, valor estimado para 1997. Apesar da notável semelhança da proporção do total de

ativos considerados sobre o PIB na União Européia, Japão e EUA (entre 315% e 325%),

pode-se verificar a existência de consideráveis diferenças de composição.

Enquanto os ativos de mercado de capitais correspondem à parcela dominante nos EUA

(153,7% para apenas 68,9% de ativos bancários), na União Européia (e especialmente na

Alemanha) os ativos bancários (175,8%) representam quase o dobro dos ativos de mercado

de capitais (90,6%). O Japão ocupa posição intermediária. As tendências mais recentes

mostram acelerado crescimento da importância do mercado de capitais no Japão (reforçado

pela desregulamentação de abril de 1997 e pela crise no sistema bancário) e na União

Européia. Neste último caso, é unânime a expectativa de acentuado crescimento com

adoção da moeda comum (EURO) ocorrida no início de 1999.

No caso brasileiro, além da dimensão relativamente modesta dos ativos totais sobre o PIB

(pouco mais de um terço da média dos desenvolvidos), destaca-se a enorme desproporção

da magnitude dos ativos do mercado de capitais relativamente aos bancários.
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Usando como base os padrões norte americanos em relação ao PIB, constata-se que nos

EUA o coeficiente de capitalização bursátil é cerca de três vezes maior, enquanto o

coeficiente dos títulos de dívida privados é cerca de 16 vezes maior (no caso de uma análise

elaborada após a desvalorização do Real em janeiro de 1999, estes índices comparativos

demostrariam uma situação ainda pior). Apesar do nível de agregação desses coeficientes e

das limitações das estimativas, pode-se extrair desde já a observação de que o setor

produtivo brasileiro e as empresas brasileiras em geral, tem acesso extremamente limitado a

recursos de terceiros, especialmente aqueles originados da colocação de papéis no mercado.

Mesmo que se considere o exigível total, incluindo-se portanto os empréstimos bancários,

comparações internacionais sugerem que as empresas brasileiras têm sido das menos

alavancadas do mundo. No gráfico a seguir, apresenta-se uma comparação dos coeficientes

de endividamento (exigível total em relação ao ativo total) observados em diversas

economias.
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As empresas brasileiras apresentam os menores índices de alavancagem dentre as 30

economias analisadas no período considerado, muito embora tenha havido uma expansão

do crédito ao setor privado nos últimos anos, acompanhada de captação de recursos

externos e alguma elevação das operações domésticas de colocação de papéis de dívida em

1997.
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4.2 Cia Aberta no Brasil

o trabalho encomendado pela ABRASCA à FIPE teve também como objetivo identificar

fatores que vêm inibindo o crescimento das empresas abertas no Brasil. O trabalho partiu

do princípio que, embora o ajuste da legislação tributária favorecendo novas emissões de

capital seja extremamente recente, o que traz benefícios para empresas abertas, não se

identifica movimento significativo em termos de abertura de capital. Tudo indica que os

custos da abertura de capital, percebidos por empresas fechadas, superem os beneficios.

Dessa maneira foram examinadas as vantagens e desvantagens de manter a empresa

fechada (com um pequeno número de sócios ou acionistas) ou abrir o capital, identificando

alguns fatores que podem influenciar essa decisão.

Inicialmente cabe conceituar alguns princípios vigentes no mercado que relacionam, nos

seguintes pontos, as vantagens de se manter uma empresa fechada:

~ Maior flexibilidade para otimização em relação a impostos e regulamentos;

~ Menores custos com a divulgação de informações;

~ Maior controle sobre informações da empresa para os concorrentes;

~ Menores custos de agenciamento na colocação de aumentos de capital.

As vantagens de abrir o capital por sua vez são bastante conhecidas e resumidas da seguinte

forma:

~ Acesso a um maior volume de recursos em geral muito superior à disponibilidade

financeira de um pequeno número de sócios ou acionistas; daí resulta a possibilidade de

manter escala ótima de produção e realizar investimentos de inovação e expansão

requeridos para manter a competitividade da empresa;

~ Menores custos de capital próprio e de terceiros;

~ Partilhar os riscos com um número maior de sócios;
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Numa empresa aberta os acionistas em geral e também os controladores se beneficiam da

liquidez de seus investimentos, comparativamente à baixa liquidez de participações em

empresas fechadas.

4.2.1 Vantagens e Desvantagens

•4.2.1.1 Opinião das Empresas

Para conhecer realmente as vantagens e desvantagens entre empresas abertas e fechadas foi

realizada uma pesquisa com as 43 maiores companhias associadas da ABRASCA.

Inicialmente buscou-se determinar os fatores atribuídos por elas como vantagens da

abertura de capital. O resultado mostrou que a maioria dos entrevistados (41,9%) considera

a liquidez para os acionistas como o principal benefício; a obtenção de recursos através do

lançamento de ações aparece em segundo lugar com 27,9% dos votos, percentual superior a

soma dos votos (16,4%) atribuídos aos demais instrumentos de dívida (Debêntures,

Commercial Papers e financiamento externo). Com relação às desvantagens os empresários

(62,8%) mencionaram o custo de manutenção de uma empresa aberta (auditoria externa,

publicações de balanços, relatórios, etc.). Em segundo lugar é citado por 11,6% dos

entrevistados a sub valorização do preço das ações nas bolsas e em terceiro o custo de

underwriting (7%), o mesmo percentual para o quarto lugar, preço baixo nas colocações

primárias de ações. As tabelas ilustram as informações.

~ Vantagens das empresas abertas

Liquidez para os acionistas 41,9%

Recursos via Ações 27,9%

Recursos via Debêntures 7,0%

Recursos via Commercial Papers 4,7%

Financiamento externo 4,7%

Menor custo em relação a empréstimos bancários 2,3%

Facilidade de sucessão 4,7%
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)o> Desvantagens das empresas abertas

Custo de manutenção 62,8%

Preço de ações inferior ao valor patrimonial 11,6%

Custos de underwriting 7,0%

Elevado underpricing na colocação de ações 7,0%
"

Planejamento tributário 7,0%

Informação estratégia a concorrentes 4,7%

Concorrentes são empresas fechadas 4,7%

Alto custo de títulos de dívida 2,3%

Dividendo 10% para preferencial . 2,3%

4.2.1.2 Custo de Manutenção de Capital Aberto (US$)

Na pesquisa foi apontada como a principal desvantagem o custo de manutenção das

empresas abertas. Esses custos se referem basicamente às despesas com publicação de

balanço, auditorias externas, manutenção de áreas administrativas voltadas ao atendimento

de acionistas e analistas, além da taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários e

anuidade das bolsas de valores. Isso significa que para manter uma companhia aberta o

empresário gasta anualmente, em média, cerca de US$ 435 mil, valor que pode chegar a

US$ 2,270 mil.

o componente rnars significativo desse custo é o valor gasto com publicações das

demonstrações financeiras no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação, o que é

obrigado por lei.
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A tabela abaixo ilustra essas informações:

Custo de Manutenção Mínimo Médio Máximo

de Capital Aberto

(US$ mil)

Auditorias Externas 4.l5 79.56 331.46

Anuidade de Bolsa 5.41 143.12 733.19

Publicações l.72 12.09 94.86

Taxa de Fiscalização 3.69 22.70 132.88

Relações cf Mercado 3.08 57.86 542.34

Custos Indiretos 3.08 120.20 496.12

Um critério para avaliar a significância desses custos é compará-los com os benefícios das

empresas abertas, especialmente quanto à vantagem de captar recursos no mercado a preços

mais baixos, em relação aos empréstimos bancários que as empresas fechadas têm acesso.

A pesquisa evidencia, no entanto, que poucas empresas estão vindo ao mercado para se

capitalizar nos últimos anos, o que anula o benefício de condição de companhia aberta.

Entre alguns fatores, estão:

~ A proporção de empresas abertas que têm realizado emissões primárias é pequena,

sendo que a maioria das operações está concentrada em empresas maiores;

~ As vantagens em termos de custo de capital (acionário ou de dívida) são limitadas e

eventualmente eliminadas;

~ Na colocação primária de ações, além das taxas da CVM, incidem custos de

underwriting relativamente elevados e pagos no ato da liquidação da operação (da

ordem de 3% a 4% para as maiores empresas, podendo atingir 10% para empresas

menos conhecidas);

~ Frequentemente o preço de emissão primária é estabelecido em valores baixos em

relação às cotações do mercado secundário ou ao valor potencial da companhia, no caso

24



de empresas que abrem o capital, implicando elevado grau de underpricing e, portanto,

altos custos de capital próprio;

~ A apropriação dos benefícios de maior transparência (disclosure) ao nível de cada

empresa é limitada quando a percepção de mercado para o conjunto das empresas

abertas é de transparência insuficiente; existem indicações de que a percepção de risco

de crédito, que é elevada quando a informação é insuficiente e a credibilidade dos dados

contábeis é constatada, é formulada com base no conjunto das empresas, sendo de certo

modo imputada também à empresa que individualmente se posiciona acima da média

quanto a esse fator; valida essa hipótese, o diferencial de custos de capital que em

princípio poderia ser capturado pela empresa mais transparente não se materializa.

4.2.1.3 Liquidez para os acionistas

A liquidez para os acionistas foi considerada a maior vantagem oferecida pelas empresas,

segundo os empresários que responderam ao questionário. Esse quesito foi analisado pelos

economistas da FIPE verificando a presença diária de 463 empresas negociadas na Bolsa de

Valores de São Paulo para as quais se obteve informações (das 518 empresas listadas na

Bovespa) pelo número de dias em que suas ações foram negociadas entre julho de 1997 a

julho de 1998. Verificou-se que apenas 19 empresas (4,1%) do total foram negociadas

diariamente nesse período. Admitindo-se ser normal a ocorrência de ausência de

negociação em alguns dias do ano, até em função da regulamentação de fato relevante,

determinação da BOVESP A ou CVM, pode-se considerar que uma presença igualou maior

que 261 dias (dos 271 dias úteis do ano no período) caracteriza plena liquidez. Nesse caso

pode-se dizer que 13% das empresas da amostra (60) satisfazem o critério.

Entretanto, cerca de 2/3 das companhias têm suas ações negociadas em, no máximo,

metade dos pregões, enquanto que cerca de 40% foram negociadas no máximo em 30

pregões. Em síntese, os indicadores mostram que apenas um pequeno número de

companhias listadas oferece liquidez adequada para acionistas e investidores.
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Embora seja arbitrário a fixação de uma linha divisória entre ações liquidas e não líquidas,

os economistas da FIPE entrevistaram administradores de fundos de investimento em ações

que informaram que o número de ações elegíveis para compor carteiras de fundo abertos no

Brasil é certamente inferior a 100.

A tabela abaixo ilustra essas informações:

Número de dias Número de (%) Empresas do Acumulado na Acumulado na
com negociação Empresas Total ordem crescente de ordem decrescente

dias de dias
1-10 112 24,2% 24,2% 100,0%

11-20 53 11,4% 35,6% 75,8%
21-30 19 4,1% 39,7% 64,4%
31-40 18 3,9% 43,6% 60,3%
41-50 15 3,2% 46,9% 56,4%
51-60 13 2,8% 49,7% 53,1%
61-70 12 2,6% 52,30/0 50,3%
71-80 6 1,3% 53,6% 47,7%
81-90 13 2,8% 56,4% 46,4%

91-100 10 2,2% 58,5% 43,6%
101-110 11 2,4% 60,9% 41,5%
111-120 8 1,7% 62,1% 39,1%
121-130 4 0,9% 63,5% 37,4%
131-140 8 1,7% 65,2% 36,5%
141-150 8 1,7% 67,0% 34,8%
151-160 7 1,5% 68,5% 33,0%
161-170 11 2,4% 70,8% 31,5%
171-180 6 1,3% 72,1% 29,2%
181-190 3 0,6% 72,8% 27,9%
191-200 4 0,9% 73,7% 27,2%
201-210 10 2,2% 75,8% 26,3%
211-220 9 1,9% 77,8% 24,2%
221-230 11 2,4% 80,1% 22,2%
231-240 11 2,4% 82,5% 19,9%
241-250 7 1,5% 84,0% 17,5%
251-260 14 3,0% 87,0% 16,0%
261-270 41 8,9% 95,9% 13,0%

271 19 1,1% 100% 4,1%

Total 463 100%

(Fonte: BOVESPA)
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4.2.1.4 Baixa Valorização das Ações

Cerca de 18,6% das empresas abertas que responderam os questionários apontaram a baixa

valorização das ações (em termos de valor da companhia e underpricing nas colocações

primárias) como a principal desvantagem das empresas abertas. Cabe lembrar que somente

o custo de manutenção de empresas abertas foi citado como desvantagem maior do que

essa. Para confirmar a afirmação dos empresários foi verificado o índice médio de P/L

(Preço/Lucro) das ações negociadas na BOVESP A, que cresceu continuamente desde o

início da década de 90. De valores que flutuaram entre 5 a 10 entre 1990/91, os índices

passaram a flutuar no intervalo entre 15 a 20 no período 1995/97. Teoricamente esses

índices são influenciados basicamente pelas expectativas associadas a pelo menos três

variáveis: taxa de juros, expectativa de lucro das empresas e taxa de crescimento desse

lucro. Além disso, ficou evidenciado, após a abertura do mercado aos investidores

internacionais, o efeito da arbitragem entre diferentes mercados relacionada com o custo de

oportunidade para investidores globais, e nesse contexto, o efeito da taxa de câmbio.

Embora tenha sido mantida a política de elevadas taxas de juros reais nos últimos anos e as

expectativas de crescimento e rentabilidade para o conjunto das empresas nacionais não

tenham sido especialmente favoráveis, o processo de privatização de grandes estatais

introduziu uma descontinuidade no desempenho do índice médio de P/L. Com o anúncio e

execução do processo de privatização, as expectativas de geração de resultados dessas

empresas sofreu acentuada revisão para cima, impactando os índices do mercado.

Apesar dessa pronunciada valorização ocorrida para o mercado como um todo, verifica-se

que a maior parte das ações transacionadas apresentava índices de P/L muito abaixo dos

índices médios. Nos gráficos a seguir é apresentada a distribuição de 197 ações negociadas

segundo alguns intervalos de valor dos respectivos índices P/L, calculados para cada ação

com base na média do triênio 1995/97.
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Distribuição de P/L médio de 1995 a 1997 de 197 papéis

Mediana do P/L = 5,99 - Mediana do P/L do IBOVESPA =7,27
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Adotando-se o intervalo de valor de P/L de 15 a 18 para representar o índice médio da

BOVESP A, verifica-se que a grande maioria das ações, num total de 162 (82,2% dos

papéis da amostra), apresentava índices de P/L inferiores; a mediana é da ordem de 6

(5,99), o que se compara com 7,27 apurado para as ações que compõem o IBOVESPA. A

distribuição se concentra nos valores inferiores a 9 (146 ações ou 74,1% do total), sendo

que metade das ações apresentava valores inferiores a 6 (mediana).

Outro índice freqüentemente utilizado para avaliar a valorização das empresas no mercado

é a relação entre o preço da ação e seu valor patrimonial, apesar de sua fragilidade

conceitual. De uma amostra de 332 papéis, com base no valor médio apurado para o triênio

1995/97 observou-se que 78,3% (260 das ações) foram negociadas, em média, por preço

inferior ao seu valor patrimonial, sendo que em mais da metade (53,6%) o preço de

mercado correspondeu a menos da metade desse valor.

Uma possível conclusão que o trabalho apresenta como forma para fomentar o crescimento

de empresas abertas no país inclui, obrigatoriamente, uma reforma tributária, de modo a

reduzir os incentivos para a economia informal; competitividade do mercado de ações e das

Bolsas de Valores visando minimizar custo de mobilização de recursosde capital, liquidez

e administração de riscos.
;;\

"1';:. ';.'\:;;,.;:.

Cabe ressaltar que uma atuação firme das entidades privadas lig~dá~:;hp;~ercado de capitais
-,~' . \ ...

contaria, hoje, com o benefício da nova legislação do imposto de"réri,qa,Javorável, em geral,

ao financiamento por capitais próprios. Trata-se de um contexto-espeeialmente favorável

para adoção de programas no sentido de orientar, simplificar, ié'd~:iir custos e de algum

modo estimular a captação de recursos por emissão de ações ea abertura de capital por

parte das empresas.
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5 Modalidades de Captação DO Mercado de Capitais Brasileiro

5.1 Ações

Ação é um valor mobiliário, emitido por sociedades anônimas, representativo de uma

unidade do capital da empresa, dando ao seu titular o direito de participar da sociedade

como acionista, cuja responsabilidade como sócio é limitada ao preço de emissão das ações

subscritas ou adquiridas. A regulamentação básica das ações e das Sociedades Anônimas

em geral é a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Quando distribuídas publicamente, as

emissões de Ações são reguladas por instruções expedidas pela CVM.

5.1.1 Classificação das Ações

As ações poderiam ser absolutamente iguais em suas características, porém isso não ocorre,

de forma que variam quanto aos direitos que conferem a seus titulares e quanto à forma de

circulação. Essa flexibilização está ligada à motivação do acionista ao adquirir ações.

Assim, há acionistas interessados no voto e controle da sociedade, enquanto outros

desejam atuar apenas como investidores atentos à renda que poderá advir das mesmas,

representada por dividendos e ganho de capital resultante no mercado.

As ações podem ser classificadas quanto aos direitos (espécies e classes) e quanto à

circulação (forma), as quais devem estar especificadas no Estatuto Social da empresa.

5.1.2 Espécie e Classes de Ações

A Lei 6404/76 ou Lei das Sociedades Anônimas regula o assunto no que compreendem os

artigos 15, 16, 17, 18 e 19. Normalmente, as pessoas confundem espécies e classes de

ações. Assim, cabe observar que as classes constituem sub classificação das espécies, mas

todas dizem respeito aos direitos que conferem aos titulares das ações.
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Quanto à espécie, as ações podem ser: ordinárias, preferenciais e de fruição, sendo que cada

uma dessas espécies pode constituir uma única classe ou várias classes. Cabe atentar para o

dispositivo legal que determina que as ações ordinárias de companhias abertas somente

poderão ser de classe única, inexistindo restrição quanto às ações preferenciais, que

poderão ser de várias classes tanto em companhias abertas quanto fechadas.

5.1.2.1 Ações Ordinárias

As ações ordinárias são aquelas que atribuem ao acionista direitos comuns, decorrentes

naturalmente da lei, sendo desnecessária sua indicação no Estatuto Social.

Observe-se, no entanto, que é permitida na sociedade de capital fechado, criar-se classes de

ações e, portanto, direitos distintos para as ações ordinárias. Porém, se tal matéria não

estiver prevista no Estatuto, necessária se faz a concordância de todos os titulares das ações

atingidas, conforme art. 16 da Lei 6404/76. A detenção porparte de um acionista da maior

porção do capital ordinário lhe confere o controle da companhia.

5.1.2.2 Ações Preferenciais

As ações preferenciais, ao contrário das ordinárias, são sempre diferenciadas. Cada classe

de preferenciais tem sempre algum diferencial. Com a nova redação dada ao artigo 17 da

Lei 6404/76, o legislador buscou assegurar às ações preferenciais uma vantagem

patrimonial e um diferenciador em relação às ações ordinárias. Assim, a ação preferencial

deve pagar dividendos no mínimo 10% maiores que os atribuídos às ordinárias, exceto nos

casos de ações com direito a dividendos fixos ou mínimos, cumulativos ou não.

Permanecem como optativas as demais vantagens que podem ser outorgadas às ações

preferenciais, cumulativamente ou não:

);;> Prioridade na distribuição de dividendos;

);;> Prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele.
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5.1.2.3 Ações de Fruição

Ações de fruição (artigo 44, parágrafo 5° da Lei 6404/76) são aquelas que substituem as

ações inteiramente amortizadas; conferem participação nos dividendos e no acervo,

preferência de aquisição de novas ações e conservam o direito de voto .

•

5.1.3 Forma das Ações

A forma das ações está ligada ao processo de circulação ou transferência das ações. Hoje,

no sistema legal brasileiro, as ações devem ser nominativas, por determinação do art. 20 da

Lei 6404/76, podendo ser, ainda, escriturais - variante da ação nominativa. Em ambos os

casos a propriedade decorre de um registro.

No caso das ações nominativas, o registro de propriedade se dá no livro de "Registro de

Ações Nominativas" da sociedade. Em nome do acionista poderá ser emitido um

certificado de ações, com efeitos apenas probatórios, pois os direitos de sócio decorrem do

registro e não do certificado.

A transferência de titularidade da ação nominativa opera-se através de um termo que é

lavrado no livro de "Registro de Ações Nominativas".

No caso das ações escriturais, reguladas no art. 34 da Lei 6404/76, o registro de

propriedade se dá nos livros da instituição financeira autorizada a prestar esse tipo de

serviço e para tanto contratada. A transferência de titularidade se dá por ordem escrita, a

qual ficará arquivada na instituição financeira. A grande novidade é a inexistência de

certificado, pois o titular das ações apenas recebe um extrato da chamada conta de depósito

das ações. Obs: A Lei 8.021 de 12.05.90 excluiu da legislação brasileira as ações

endossáveis e ao portador.
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5.1.4 Emissão

A emissão de ações se dá quando da constituição de companhia por, pelo menos, duas

pessoas que subscrevem as ações em que se divide o capital social. No caso de constituição

da companhia por subscrição pública, a emissão das ações depende de prévio registro na

CVM e tal subscrição somente pode ser. efetuada com a intermediação de instituição

integrante do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários.

Constituída a companhia e depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital

social, a assembléia geral ou o conselho de administração, quando autorizado pelo estatuto,

pode decidir sobre a emissão das novas ações. O aumento de capital objetiva, geralmente, a

entrada de novos recursos para futuros empreendimentos da companhia.

5.1.5 Rentabilidade

As ações não garantem uma rentabilidade determinada, constituindo-se em título de renda

variável. A rentabilidade decorre da participação do acionista nos resultados da companhia,

na distribuição de dividendos, bonificações, ou pela venda no mercado de bolsa ou balcão,

das ações anteriormente adquiridas ou subscritas, e ainda, de direitos de subscrição.

5.1.6 Corretagem

Nas operações em bolsa, são cobradas taxas de corretagem, tanto do vendedor como do

comprador, com base no valor venal total das operações executadas em um mesmo dia. A

tabela abaixo está em vigor desde 17.06.92:-,

~ Até R$ 498,62 = 2,0%, mínimo de R$ 2,70;

~ Sobre o que exceder de R$ 498,62 até R$ 1.514,69 = 1,5%;

~ Sobre o que exceder de R$ 1.514,69 até R$ 3.029,38 = 1,0%;

~ Sobre o que exceder de R$ 3.029,38 = 0,5%.
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Obs: A taxa de corretagem poderá variar, para mais ou para menos, a partir de 01.03.92, em

até 100%.

5.1.7 Colocação e Negociação no Mercado

As ações podem ser negociadas tanto no mercado primário ou secundário .
•

~ Mercado Primário

Consiste na emissão de novas ações pela sociedade, através do lançamento público de

ações, registrado na CVM e com a intermediação obrigatória das instituições integrantes do

sistema de distribuição de valores mobiliários. No caso, o investidor subscreve as ações,

revertendo o produto dessa subscrição para a companhia.

~ Mercado Secundário

Consiste na negociação de ações anteriormente lançadas pela companhia; são negociadas

no mercado secundário, através das bolsas de valores ou mercado de balcão. Os recursos

obtidos com a alienação das ações é destinado ao acionista e não à companhia.

5.1.8 Preço de Emissão

Preço de Emissão é aquele pelo qual as ações vão ser oferecidas à subscrição. Obs: a Lei

6.404/76 estipulou duas formas de ações em face de seu valor: com ou sem valor nominal.

As sociedades que escolherem a ação com valor nominal ficam presas a esse valor na

emissão de novas ações, sendo-lhes vedado emitir ações por valor inferior ao valor

nominal, de acordo com o art. 13 da Lei 6.404/76. Já as sociedades que adotarem a forma

de ações sem valor nominal estipularão o valor de emissão na constituição da companhia

pelos fundadores e, no aumento de capital, pela assembléia geral ou pelo conselho de

administração. O valor mínimo de emissão das ações é fixado pela CVM. Atualmente, nos

termos da Instrução CVM 62/87, não é permitida a emissão de ações de valor nominal

inferior a R$ 1,00 (um real).
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No aumento de capital há que se atentar para o disposto no art. 170 da Lei 6.404/76, com a

nova redação dada pela Lei 9.457/97. É de fundamental importância a determinação do

preço de emissão de ações, o qual determinará se está sendo ou não respeitado o princípio

de que não haja diluição injustificada da participação do antigos acionistas.

Assim, nos termos do parágrafo lOdo referido dispositivo legal, o preço de emissão das

ações deverá ser fixado observando-se, alternativa ou conjuntamente:

~ A perspectiva de rentabilidade da companhia;

~ O valor do patrimônio líquido da ação;

~ A cotação de suas ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado,

admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.

5.2 Bônus de Subscrição

Bônus de Subscrição, regulado pela Lei 6.404/76 em seus artigos 76 a 79, é um valor

mobiliário emitido pelas sociedades anônimas, que confere ao seu titular, nas condições

constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital social, que será exercido

mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.

5.2.1 Emissão

Somente as sociedades cujos estatutos contenham autorização para aumento de capital

poderão emitir bônus de subscrição. Além disso, cabe observar que a emissão deve situar-

se dentro dos limites do capital autorizado. Em consequência, uma vez emitidos os bônus,

deverá a sociedade reservar ações, dentro do capital autorizado, para fazer face ao eventual

exercício de subscrição, somente liberando o saldo dessa reserva após o término do prazo

de validade dos bônus.

Obs: Nos termos do artigo 78 da Lei 6.404/76, o bônus pode ter a forma nominativa ou

escrituraI.
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5.2.2 Rentabilidade

A exemplo das ações, os bônus de subscrição não garantem uma rentabilidade determinada,

constituindo-se em títulos de renda variável que conferem ao seu titular o direito de

subscrever ações do capital social da companhia emitente. Como já mencionado

anteriormente, a rentabilidade das ações decorre da participação do acionista nos resultados

da companhia, da distribuição de dividendos, bonificações ou pela venda no mercado de

bolsa ou de balcão, das ações possuídas ou subscritas e de seus direitos de subscrição. O

titular do bônus pode, também, negociá-lo.

5.2.3 Colocação e Negociação no Mercado

~ Mercado Primário

Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos, como

vantagem adicional, aos subscritores de suas ações ou Debêntures, tendo seus acionistas

direito de preferência para subscrever a emissão.

5.3 Debêntures

5.3.1 Definição

A Debênture, prevista a partir do artigo 52 e seguintes da Lei 6404/76, tendo como

regulamentação a Instrução CVM N° 13/80, para distribuição pública, é um valor

mobiliário emitido pelas sociedades por ações que asseguram, a seu titular, um direito de

crédito contra a companhia, nas condições constantes da escritura de emissão. A empresa,

ao emitir Debêntures, seja para colocação privada ou púbica, cria papéis que têm como um

função tomar um empréstimo junto ao público investidor.
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As Debêntures prestam-se, normalmente, a propiciar à empresa emissora recursos de longo

prazo, destinando-se em regra a financiar investimento fixo. São uma alternativa de

aumento de capital, sendo indicada nos casos em que o mercado não se encontre disposto à

absorção de ações, ou ainda, quando aos antigos acionistas não seja conveniente aumentar o

capital próprio - com isso reduzindo o lucro por ação - bem como nas hipóteses em que um

lançamento vultoso de ações (exceto de -oferta) possam causar reflexos negativos que

poderiam impactar sua cotação em bolsa de valores.

Mas não só os investimentos fixos poderão ser financiados por Debêntures, servindo estas

também para atender às necessidades de capital de giro da sociedade. Nesse particular, cabe

observar que, mediante resgate antecipado, terá a companhia condições de fazer flutuar o

volume de Debêntures em circulação no mercado, de acordo com suas necessidades.

5.3.2 Emissão

A competência para deliberação sobre emissão de Debêntures, nos termos do artigo 59 da

Lei 6.404/76 é privativa da assembléia geral de acionistas, que deverá fixar as

características da emissão, tais como:

~ O valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em

séries, se for o caso;

~ O número e o valor nominal das Debêntures;

~ As garantas reais ou a flutuante,se houver;

~ As condições de correção monetária, se houver;

~ A conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão;

~ A época e as condições a serem observadas na conversão;

~ A época e as condições de vencimento, amortização ou resgate;

~ A época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio

de reembolso se houver;

~ O modo de subscrição ou colocação, e o tipo das Debêntures.
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5.3.3 Formalidades Preliminares à Emissão

Para que a companhia promova uma emissão de Debêntures, algumas formalidades

preliminares devem ser atendidas, conforme previsto no artigo 62 da Lei 6404/76:

~ Arquivamento, no registro do comércio, e publicação da ata da assembléia geral que

deliberou sobre a emissão;

~ Inscrição da escritura de emissão no registro de imóveis do lugar da sede da companhia;

~ Constituição das garantias reais, se for o caso;

~ Sendo a emissão de Debêntures destinada à distribuição pública, necessário se fará o

registro junto à CVM.

Somente após o cumprimento de todas essas exigências estarão os títulos em condições de

oferta pública.

5.3.4 Principais Características das Debêntures

5.3.4.1 Emissões e Séries

Cada emissão pode ser efetuada em série única ou em número indeterminado de séries. As

Debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os

mesmos direitos. A sociedade poderá efetuar várias emissões de Debêntures, porém uma

emissão somente poderá ser realizada depois de todas as Debêntures das séries de emissão

anterior terem sido colocadas ou quando não colocadas, canceladas. Limitação existe

também em relação à negociação de nova série da mesma emissão. Neste caso, a nova série

não poderá ser negociada antes de colocada a anterior ou cancelado o saldo não colocado.

38



5.3.4.2 Conversibilidade em Ações

As Debêntures podem ou não ser conversíveis em ações. Aquelas não conversíveis em

ações asseguram ao seu titular um direito de crédito contra a sociedade emitente. As

Debêntures conversíveis em ações assseguram a seu titular o direito de convertê-las ou não

em ações da sociedade emitente. Cria-se uma opção ao debenturista: conservar sua

Debênture até o vencimento ou adquirir. ações da emitente mediante a troca de Debêntures

por ações. Vislumbra-se, assim, na Debênture conversível, além do direito de crédito, um

direito à aquisição de ações da emitente, cujo preço será pago com o valor da Debênture

que, para tanto, poderá ser resgatada até mesmo antes do vencimento, ou seja, na data da

opção pela conversão.

5.3.4.3 Valor nominal e Preço de Subscrição

o valor nominal da Debênture deverá ser expresso em moeda corrente nacional, salvo nos

casos de obrigação que, nos termos da legislação vigente, possa ter o pagamento estipulado

em moeda estrangeira. Apesar das Debêntures poderem ser subscritas com deságio ao seu

valor nominal estipulado pela Assembléia Geral, de forma a garantir uma remuneração

maior ao investidor, o que se tem visto como prática no mercado é que o preço de

subscrição para cada Debênture é calculado aplicando-se as condições de remuneração

atribuídas ao título ao valor nominal unitário não amortizado até a data de subscrição.

Assim, o investidor compra o papel acrescido dos juros acruados até a data de subscrição.

5.3.4.4 Vencimento

A data de vencimento das Debêntures deverá constar da escritura de emissão. Permite,

ainda, a lei, que sejam emitidas as chamadas Debêntures perpétuas cujo vencimento ocorra

nos casos de inadimplemento da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de

outras condições previstas na escritura.
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5.3.4.5 Amortização

A emissora de Debêntures pode estipular na escritura de emissão amortizações parciais de

cada série de Debêntures emitidas. Amortizar significa fazer cessar parceladamente a

obrigação. A flexibilidade de determinar o fluxo de amortização de uma Debênture é uma

importante característica da Debênture. ~s parcelas de amortização podem refletir as

características do fluxo de caixa da companhia emissora, facilitando o pagamento de suas

obrigações junto aos titulares de Debêntures. Uma emissão em várias séries com datas de

vencimento distintas pode ser considerada como uma maneira de amortização das

Debêntures de uma mesma emissão.

5.3.4.6 Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa

o Resgate de Debêntures, quando previsto na escritura de emissão, implica sua retirada de

circulação e, por conseqüência, sua extinção. Pode-se estipular várias formas de resgate.

Assim, pode-se ter:

~ Resgate Antecipado Facultativo à Emissora (cal! option):

Quando estipulada esta cláusula na escritura de emissão, a companhia emissora tem a
",,",; I

faculdade de decidir a respeito da retirada dos títulos de circulaçãon~)liercado, total ou

parcialmente. O resgate parcial deve ser feito adotando-se um sorteio. IDe modo geral esta

cláusula não é bem vista pelos investidores, pois tira dos debenturis~:s a P7~pectiva de

manter a rentabilidade estipulada pelo prazo total definido na escritura deemiêsão. Quando
. . I \P.

não são estipuladas datas específicas de resgate, a emissora avisa os ~debentunstas com

antecedência de alguns dias.

Quando são estipuladas épocas precisas para o resgate antecipado facultativo, entretanto,

permite-se que o potencial investidor avalie com maior clareza a perspectiva de prazo de

rentabilidade.
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Normalmente, quando a emissora opta por resgate programado, estipula-se o pagamento de

um prêmio aos debenturistas.

~ Resgate Antecipado Obrigatório à Emissora ou Recompra (put option):

Este é um mecanismo muito utilizado nas emissões em que se estipula cláusula de

repactuação de Debêntures, ou seja, a renegociação das condições de remuneração dos

títulos numa data pré determinada. A repactuação visa a adequar as condições de

remuneração das Debêntures numa data futura, onde os debenturistas, representados pelo

agente fiduciário, e a companhia emissora negociam novas condições de remuneração.

Caso alguns dos debenturistas não concordem com os termos negociados, a emissora é

obrigada a resgatar ou recomprar, conforme o caso, as Debêntures de sua propriedade,

acrescidas das condições de remuneração anteriores à repactuação. No caso de recompra, as

Debêntures poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas

no mercado.

~ Aquisição Facultativa
A Lei faculta, ainda, à emissora, a aquisição de Debêntures em circulação, por preço não

superior ao de seu valor nominal unitário não amortizado, acrescido das condições de

remuneração. Neste caso, as Debêntures poderão permanecer em tesouraria ou ser

novamente colocadas no mercado. Ao vencimento, as Debêntures devem ser

obrigatoriamente resgatadas em sua totalidade pela emissora. Trata-se de bom instrumento

de sustentação do valor das Debêntures no mercado.

5.3.4.7 Fundo de Amortização

Este fundo é um instrumento destinado a possibilitar o depósito de recursos tendo-se em

vista o pagamento das amortizações das Debêntures. É utilizado para garantir aos

investidores que no momento da obrigação do pagamento de parcela da dívida, não haverá

um stress no fluxo de caixa da empresa que resulte em inadimplemento.
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Normalmente, o fundo de amortização é administrado pelo agente fiduciário e o não

cumprimento da obrigação de depósito das parcelas pré determinadas é fato gerador de

vencimento antecipado das Debêntures.

5.3.4.8 Juros e Outros Direitos

Nos termos da Decisão Conjunta do Banco Central do Brasil e da CVM, as Debêntures

podem ter por remuneração:

~ Taxa de Juros pré fixada;

~ Taxa referencial (TR), observado o prazo mínimo de 4 meses para o vencimento ou

período de repactuação. Somente as empresas de leasing podem emitir com este

indexador;

~ Taxa de Juros flutuante, observado prazo mínimo de 120 dias para o vencimento ou

período de repactuação, admitindo-se os que os intervalos de reajuste da taxa utilizada

como referencial ocorram em prazo não inferior a 30 dias;

~ Taxa de juros fixa e cláusula de atualização com base em índice de preços, atendendo o

prazo mínimo de 1 ano para vencimento ou período de repactuação.

É vedada a previsão contratual de mais de uma base de remuneração ou mais de um índice

de preços, exceto na hipótese de extinção daquela estabelecido. Além das condições de

remuneração apresentadas acima, as Debêntures também podem garantir ao investidor

participação nos lucros da companhia emissora ou um prêmio de reembolso.

A decisão das condições de remuneração das Debêntures está relacionada com o risco de

crédito do emissor e das condições de mercado na época da emissão. Importante notar,

ainda, que as garantias oferecidas a título também influenciam na determinação da

remuneração.
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5.3.4.9 Espécies e Limites de Emissão

A espécie determina se a Debênture tem ou não garantia e, ainda, os limites de emissão.

Assim, podemos identificar 4 espécies de Debêntures:

~ Com garantia real: Esta espécie de Debênture tem um ativo da companhia emissora ou

de terceiros como garantia do cumprimento das obrigações decorrentes das Debêntures,

não podendo ser negociados até o vencimento das obrigações por eles garantidas. Para

esta espécie de Debênture, o valor da emissão é limitado a 80% do valor dos bens

gravados.

~ Com garantia flutuante: Neste caso, as Debêntures têm privilégio geral sobre o ativo da

companhia, sem que isso impeça a negociação dos bens que o compõem. O valor da

emissão estará limitado a 70% do valor contábil do ativo da companhia emissora,

diminuído do montante de suas dívidas garantidas por direitos reais.

~ Sem preferência ou quirografária: Estas Debêntures como quirografárias, não oferecem

nenhuma garantia real aos seus titulares. O valor da emissão não poderá ultrapassar o

valor do capital social da emissora.

~ Subordinada ou anti garantia: Trata-se de espécie que nenhuma garantia oferece aos

titulares e que, em caso de liquidação da emissora, têm preferência no recebimento

apenas em relação aos acionistas. Neste caso, não há limite de emissão.

Dada a característica de inovação e agilidade do mercado de capitais na aplicação de

novos conceitos, aliado à flexibilidade das Debêntures, várias estruturas são criadas visando

a permitir agregar garantias a seus detentores. Assim, um dos exemplos mais patentes é a

secutirização de recebíveis. Cria-se uma sociedade de propósito exclusivo - as chamadas

SPEs, que emitem Debêntures com lastro no fluxo de caixa dos recebíveis.

Obs: Outra forma de garantia admitida é a fiança dos controladores da emissora ou de

terceiros.
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5.3.5 Papel do Agente Fiduciário dos Debenturistas

De papel fundamental nas emissões públicas, o agente fiduciário é o representante da

comunhão dos debenturistas. Nos termos da Lei societária, o agente fiduciário será

nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão.

A escolha do agente fiduciário é passo importante no processo de emissão de Debêntures.

Podem ser agente fiduciário tanto pessoas físicas quanto jurídicas, observadas as limitações

legais. Neste ponto, cabe observar que é aconselhável que sejam escolhidas instituições

financeiras de renome na prestação dos serviços, de forma a agregar credibilidade ao

processo de emissão, uma vez que será o representante dos debenturistas após a colocação

dos títulos.

Dentre as atribuições e deveres do agente fiduciário destacam-se:

~ Proteger os interesses dos debenturistas;

~ Elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, no período de

4 meses após o encerramento do exercício social da companhia. Neste relatório deverão

constar, ainda, os fatos relevantes ocorridos no exercício social relativos à execução

das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das Debêntures e à

constituição e aplicação d fundo de amortização, se for o caso. Deverá, também, constar

do relatório declaração do agente fiduciário quanto a sua aptidão para continuar a

exercer tais funções.

~ Notificar os debenturistas, no prazo máximo de 90 dias, qualquer inadimplemento, pela

companhia, de obrigações assumidas na escritura de emissão.

5.3.6 A Assembléia dos Debenturistas

Os debenturistas podem se reunir em assembléia a qualquer tempo para deliberar sobre

assunto de seu interesse.
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A convocação da assembléia pode ser convocada:

~ Pelo agente fiduciário;

~ Pela companhia emissora;

~ Por debenturistas que representem, no mínimo, 10% dos títulos em circulação;

~ Pela CVM.

A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não poderá ser inferior à

metade das Debêntures em circulação, para aprovar modificação nas condições das

Debêntures. Cada Debênture dará direito a um voto na assembléia.

5.3.7 Registro de emissão pública junto à CVM

Como toda distribuição pública de valores mobiliários está sujeita a registro na CVM,

passamos a listar os documentos necessários ao pedido de registro para distribuição

pública de Debêntures, de acordo com a Instrução CVM 13/80:

~ Petição de registro;

~ Contrato de Underwriting;

~ Anexo I à Instrução CVM 13/80;

~ Modelo de Boletim de Subscrição;

~ Minuta ou versão definitiva do prospecto;

~ Escritura de emissão;

~ Ata da AGE (Assembléia Geral Extraordinária) que deliberou sobre a emissão;

~ Anúncio de início e encerramento de distribuição pública de Debêntures;

~ Comprovante de recolhimento da taxa de registro junto à CVM;

~ Contrato de prestação de serviços do banco mandatário e a emissora;

~ Comprovante de registro junto ao Sistema Nacional de Debêntures - SND,

administrado pela CETIP - Central de Liquidação e Custódia;
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~ Certificado de Debêntures, caso não sejam escriturais;

~ Estudo de viabilidade econômico financeira, quando a emissora de Debêntures esteja

em fase pré operacional o caso a emissão de Debêntures represente parcela substancial

do Patrimônio Líquido da emissora, visando à expansão, diversificação das

atividades ou investimentos em controladas ou coligadas.

5.3.8 Colocação e Negociação em Mercado

Os títulos privados, exceto as cédulas e notas de crédito industrial, comercial e rural, devem

estar registrados na CETIP, ou em outro sistema de custódia e de liquidação autorizado

pelo Banco Central, para que possam:

~ Ser objeto de operações de intermediação praticadas pelas instituições financeiras e

demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central;

~ Integrar as respectivas carteiras e as relativas aos fundos administrados pelas referidas

instituições; e

~ Integrar as carteiras das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e entidades

abertas e fechadas de previdência privada.

As Debêntures, para efeito de negociação, são registradas junto ao Sistema Nacional de

Debêntures - SND, operacionalizado pela CETIP. O SND destina-se, além do registro por

parte do emissor, representado por um banco mandatário, ao processamento das operações

de compra e venda, transferência à respectiva liquidação financeira, quando cabível. As

emissões primárias são registradas no Sistema de Distribuição de Títulos - SDT que, uma

vez processado, transfere automaticamente para o SND.

De acordo Com a legislação vigente, qualquer sociedade comercial constituída sob forma

jurídica de sociedade por ações, com exceção de instituições financeiras que recebem

depósito, pode emitir Debêntures. As Debêntures emitidas só poderão ser ofertadas

publicamente e/ou transacionadas no mercado quando a sociedade emissora possuir a

condição de companhia aberta.
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Esta condição é obtida mediante o cumprimento de determinadas normas e exigências

expedidas pela CVM. Por outro lado, existem emissões privadas de Debêntures, não

registradas na CVM e que independem da condição de companhia aberta por parte da

sociedade emissora. No que se refere às emissões públicas de Debêntures, a CVM informa

o mercado dos registros concedidos e todas as características e condições das Debêntures e

das respectivas emissões.

As Debêntures negociadas em bolsas de valores não estão sujeitas à tabela de corretagem

prevista na Instrução CVM 102/89. As sociedades intermediárias perceberão taxa de

corretagem livremente pactuada com seus comitentes e as bolsas de valores estabelecerão

os emolumentos devidos pela realização destas operações. A CVM, previamente à análise

de pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários, por sociedades

controladas direta ou indiretamente por estados, municípios e pelo Distrito Federal, ouvirá

o BACEN quanto ao atendimento às disposições das Resoluções do Senado Federal sobre

endividamento público.
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6 Commercial Papers ou Notas Promissórias

As Notas Promissórias são valores mobiliários sob a forma de dívida de renda fixa de curto

prazo, emitidos por Sociedades por Ações. O investidor empresta à empresa emissora os

recursos correspondentes ao valor dos títulos emitidos, nas condições estabelecidas à época

da emissão.

Para as empresas emissoras o Commercial Paper é um substituto importante do crédito

bancário convencional, sendo, em geral, utilizado como uma fonte de capital de giro para

resolver necessidades de caixa de curto prazo ou mesmo como empréstimo ponte para

futuras operações de longo prazo (Debêntures, repasses BNDES, Eurobonds etc ...). Por

outro lado, para os poupadores, atua como opção complementar aos ativos como os

certificados de depósito bancário e títulos públicos disponíveis.

O Commercial Paper é negociado através de um deságio sobre o seu valor de face, isto é,

através de taxas embutidas de desconto.

6.1 Histórico

6.1.1 Mercado nos Estados Unidos

O mercado de transações de títulos ao portador tem suas origens nos EUA há dois séculos

atrás, onde, anteriormente à sua independência, não existia um sistema bancário organizado

e as transações eram realizadas através de letras de câmbio. Após a independência

desenvolveram-se as intermediações financeiras- através de bancos e agentes intermediários.

Tais letras de câmbio passaram então a ser utilizadas como "moeda" para a obtenção de

mercadorias, sendo que nelas havia as informações de vendedores e compradores, logo,

eram títulos multi nominativos.
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o Commercial Paper, na verdade, foi uma saída encontrada para tomar os títulos multi

nominativos em valores mobiliários de credor único, no caso os bancos, otimizando assim a

obtenção de capital. Em meados de 1860, já se apresentava um mercado. potencial nos

EUA, especialmente em Nova Iorque.

Devido à Lei bancária norte americana, os bancos regionais, alguns até mesmo municipais,

ficavam sem condições de suprir a demanda de crédito sazonal em suas sedes, já que era

proibido se obter recursos em outras jurisdições. Nesse caso, em regiões carentes de

recursos, os juros eram mais altos. Em outras regiões, por outro lado, havia excesso de

recursos, logicamente esboçando tendências de juros mais baixos graças a liquidez do

mercado. A limitação bancária acabou, portanto, por incentivar as empresas de regiões

demandantes de capital a acessar os mercados mais líquidos através da emissão de

Commercial Papers, a taxas mais baixas.

o mercado de Commercial Paper continuou a expandir-se como meio de captação de

recursos de curto prazo, sofrendo apenas futuramente com a Depressão de 1929 e a

Segunda Guerra Mundial.

o crescimento expressivo deste mercado ocorreu nas épocas de 50 e 60 quando houve um

encarecimento dos recursos bancários. Entre 1966 e 1976, o saldo desses títulos saltou

extraordinariamente de US$ 10 Bilhões para US$ 53 Bilhões. Daí, até 1982, o volume total

de títulos emitidos no mercado atingiu US$ 170 Bilhões. Esta revolução positiva foi o

resultado da preferência dos investidores por papéis de prazo mais curto num contexto de

alta volatilidade das taxas de juros.

Em termos de representatividade, os Commercial Papers chegaram a atingir uma

participação de 17% sobre o total de créditos diretos concedidos pelos bancos nos EUA nos

anos 60, indicador que atingiu 42% em 1975 e 130% em 1987.
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Atualmente o mercado de Commercial Papers norte americano, apenas para empresas não

financeiras domésticas, apresenta volumes acima de US$ 230 Bilhões (Agosto de 1999). Se

consideradas as emissões de instituições financeiras domésticas este volume se elevaria

para US$ 1,2 Trilhão. O gráfico abaixo mostra a evolução destes volumes de 1991 até

Agosto de 1999.
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6.1.2 Outros Países

o mercado mais antigo de Commercial Papers, depois do mercado norte americano, é o

mercado canadense, o qual teve seu início na década de 50. Naquela época, grande parte

das operações estavam relacionadas às empresas do setor automobilístico, isto graças à

estreita ligação entre os fornecedores canadenses e as montadoras de veículos norte

americanas. O volume de títulos em 1996 neste mercado alcançava a cifra dos US$ 20

Bilhões.
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Na Inglaterra os Commercial Papers surgiram a partir de 1986 e seu mercado atingiu

volumes de US$ 4,5 Bilhões em 1989. Dentre as limitações impostas pelo Bank of England

estão:

~ Empresa emissora deve ser registrada.

~ Condições mínimas de patrimônio líquido.

~ Valores mínimos dos títulos individuais.

No Japão, após muitas discussões e opiniões divergentes, o Commercial Paper foi

introduzido em 1987. Dentre as polêmicas levantadas pelos opositores ao novo título

estavam a possível perturbação do sistema financeiro pela não existência de garantia nas

operações, diminuição do poder de controle do órgão regulador e a crença de que apenas

com o desconto de letras de câmbio os bancos estariam já atendendo às necessidades das

empresas de forma suficiente.

Dentre as premissas do Commercial Paper japonês, estão:

~ As emissões devem ser coordenadas e distribuídas por entidades financeiras autorizadas

e as operações sem garantia devem ser necessariamente classificadas (rating).

~ Não há a necessidade de disclosure, porém, exigi-se a elaboração de prospecto simples.

~ Empresas que não atingem um determinado padrão (geralmente empresas de rating AA

ou AAA) pré estabelecido devem estabelecer uma backup line , que consiste numa linha

disponibilizada pelos bancos para garantir os investidores.

6.1.3 Histórico do Commercial Paper no Brasil

Nos EUA a definição de Commercial Papers é dada pelo Uniform Commercial Code (UCC

parágrafo 3-104) de forma sucinta: é um título de crédito, ou seja, um documento subscrito

por um emitente ou sacado, contendo uma promessa de incondicional pagamento ou uma

ordem de pagar uma certa quantia à vista ou a prazo determinado, à ordem do portador.
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o termo também compreende letras de câmbio, cheques, notas promissórias e certificados

de depósito. Segundo os dispositivos citados, a emissão dos títulos junto ao público exige a

participação obrigatória do sistema de distribuição institucional através de corretoras,

bancos, distribuidoras de valores mobiliários etc., vedando-se a colocação direta pela

emissora.

Dos projetos da Lei de criação do Commercial Paper no Brasil, um da BOVESPA, sugeria

a instituição pura e simples da promissória ao portador. O outro, originalmente elaborado

por Órgãos do Governo, sugeria a letra de câmbio auto sacada ao portador.

A criação do Commercial Paper como valor mobiliário para distribuição pública se deu

com a edição da Resolução N° 1723 do CMN de 27 de Junho de 1990, com base na Lei N°

4.595 de 31 de Dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias,

bancárias, creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências e a Lei

N o 6.385 de 7 de Dezembro de 1976 que constitui a Comissão de Valores Mobiliários e

que por fim regulamenta o Commercial Paper pela Instrução N° 134 de 10 de Dezembro de

1990. A Resolução 1.723 do Conselho Monetário Nacional dispõe: "é considerada como

valor mobiliário, para os efeitos da Lei N° 6.385 de 1976, a Nota Promissória emitida por

sociedades por ações, destinada à oferta pública".

A primeira operação de Commercial Paper no país, todavia, ocorreu muitos anos antes da

implementação da legislação acima. A Mannesman foi a primeira a introduzir o CP no

mercado na década de 60. Porém, o governo acabou concluindo que a empresa criara, de

certa forma, "uma casa da moeda paralela". Diante disto, criou-se a Lei N o 4.728 de Julho

de 1965, para disciplinar o mercado de capitais, estabelecendo normas para o seu

funcionamento e desenvolvimento. No artigo 10 , esta Lei dizia que "os mercados

financeiro e de capitais serão disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e

fiscalizados pelo Banco Central do Brasil". No artigo 17 e seus parágrafos, a Lei não só

proibia como ainda penalizava os papéis em curso. A Lei impedia ,portanto ,que a

Mannesman emitisse novos títulos.
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Na regulamentação que viabilizou o retorno do Commercial Paper ao mercado brasileiro

em 1990 não se apresentava atraente para o mercado, dado o alto custo de emissão como

também as limitações impostas. Em 7 de Agosto de 1991, no entanto, foi baixada a

Instrução CVM N o 155, a qual simplificava os procedimentos para emissão do título,

eliminando a necessidade do cumprimento do disposto nos artigos 30
, 12 o , 22 o e 28 o da

Instrução CVM N o 134, desde que o valor nominal de cada Nota Promissória fosse no

mínimo de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de Cruzeiros), que foi posteriormente

alterado, tendo sido fixado em 314.170,26 UFIRs e, ainda, não ser utilizado, para fins de

oferta, material publicitário destinado a divulgação pública, exceto o aviso de início de

distribuição (anúncio de início simplificado).

Conforme comentado no parágrafo anterior, a Instrução CVM N o 155/90 simplificou o

registro de emissão de Notas Promissórias para distribuição pública, tendo eliminadas as

seguintes exigências:

~ Art.3°; patrimônio líquido igualou supenor a 10 milhões de BTNFs (índice hoje

substituído pela UFIR) com base em demonstrações financeiras elaboradas em moeda

de capacidade aquisitiva constante e levantadas em data que anteceder no máximo a três

meses do ingresso do pedido de registro na CVM ;

~ Art.4°; que estabelece índice de endividamento, assim computado o montante de notas

promissórias a serem emitidas, o índice de endividamento (passivo circulante mais

exigível a longo prazo dividido pelo patrimônio líquido) não poderá exceder a 1,2;

~ Art. 12: que estabelece a necessidade de registro de companhia para as sociedades que

desejassem emitir Notas Promissórias. Caso a empresa não fosse uma companhia

aberta, a Instrução CVM 134/90 instituiu um registro de companhia para o caso

específico de emissão de Notas Promissórias. O art. 10 ,lIda Instrução CVM 155/91

desobrigou as companhias emissoras de Notas Promissórias de obtenção do citado

registro. Assim, observado o valor nominal unitário mínimo estabelecido na Instrução

CVM No 155/91, tanto companhias abertas quanto fechadas podem emitir Notas

Promissórias para distribuição pública.
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~ Art. 22: estabelece a necessidade de prospecto, contendo dados básicos sobre a emissão

de Notas Promissórias e a companhia emissora.

~ Art. 28: estabelece a exigência de publicação de anúncio de início de distribuição de

notas promissórias. °anúncio de início foi substituído por um aviso contendo de forma

resumida as principais características de distribuição.

Mesmo assim, as empresas não se motivaram com a nova operação pois a taxa de registro

junto à CVM, fixada em 0,64% fia! sobre o valor da emissão, a qual era considerada um

alto custo.

Uma posterior alteração proveniente da Portaria do Ministério da Fazenda N o 331, de 14 de

Junho de 1994, fixando a alíquota de taxa de registro junto à CVM em 0,10% sobre o

montante da emissão (limitado a 100 mil UFIRs) acabou por criar melhores condições para

viabilizar as operações. Este fato gerou reação positiva junto ao mercado e o Commercial

Paper passou a atrair potenciais tomadores de recursos.

A pnmeira operação verificada após as alterações acima mencionadas foi a emissão

Companhia Brasileira de Projetos e Obras, a CBPO, em 17 de Novembro de 1994. Tendo o

Banco Bamerindus S.A como coordenador, foi estruturada uma emissão de R$ 20,2

milhões, sendo as Notas Promissórias vencíveis num prazo de 90 dias.

Apresentando um crescimento muito rápido, no período compreendido entre 1992 e 1995, a

CVM já havia registrado um volume total de emissões da ordem de US$ 2,3 bilhões. A

evolução dos volumes de Commercial Paper emitidos no Brasil desde 1996 até os dias

atuais é demonstrada pelo gráfico a seguir:
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6.2 Conceito de Nota Promissória e Histórico

. Como o CP é um valor mobiliário e representado por uma Nota Promissória, vejamos agora

o que é a Nota Promissória, que serviu de base para representar o Commercial Paper. A

Nota Promissória é uma promessa de pagamento de certa soma, em dinheiro, feita, por

escrito, por uma pessoa que se chama sacador, emitente ou subscritor, em favor de outra

que se denomina beneficiário ou tomados, ou a sua ordem. A Nota Promissória reveste-se

das características de um título de crédito. O emitente da mesma equipara-se ao aceitante

(ou devedor) da letra de câmbio. Note-se, porém, que a Nota Promissória não tem aceite. A

disciplina jurídica da Nota Promissória é a mesma da letra de câmbio (Lei N° 2.044, de

1908, e Lei Uniforme, de Genebra).

Há os que buscam ancestrais da Nota Promissória nos títulos gregos denominados

chirógrafos, que representavam obrigações de dívidas escritas em pergaminho. Na Idade

Média é que vai ser difundida a Nota Promissória. No início, severamente condenada, por

mascarar o empréstimo usuário (Cambium sicum), ela foi vencendo obstáculos, até se

impor definitivamente como título de crédito circulante. A Nota Promissória entrou para o

Código Francês, de 1807, com o nome de billet à ordre. Na Inglaterra, tem o nome de

Promissory Note; na Itália como Vaglia Cambiário ou Paghero; na Espanha, como

Pagaré a la Ordem; em Portugal, como Livrança.
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o Código Comercial brasileiro tratou da Nota Promissória no art. 426, inscrevendo: "as

notas promissórias e os escritos particulares, ou créditos com promessa ou obrigação de

pagar quantia certa e com prazo determinado ou ao portador, à ordem ousem ela, sendo

assinados por comerciantes, serão reputados como letras da terra, sem que, contudo, o

portador seja obrigado a protestar, quando não sejam pagos no vencimento, salvo se nelas

houver algum endosso.". Já no art. 427, nosso Código dizia: "tudo quanto neste título fica

estabelecido, a respeito das letras de câmbio, servirá de regra igualmente para as letras da

terra, para as notas promissórias e para os créditos mercantis, tanto quanto possa ser

aplicável" .

Assim, o Código Comercial igualava as Notas Promissórias às letras de câmbio. A Lei N°

2.044, de 1908 (Lei Cambial), que substituiu as disposições do Código Comercial sobre as

letras de câmbio e as notas promissórias, dedicou-lhe somente dois artigos: 54 e 55, para

dizer que "são aplicáveis à Nota Promissória, com as modificações necessárias, todos os

dispositivos do Título l, desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas",

esclarecendo que, "para os efeitos da aplicação de tais dispositivos, o emitente da Nota

Promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio" (art.56). O Brasil, tendo adotado

a Lei Uniforme de Genebra, passou esta a integrar nosso direito cambiário. Aplica-se,

portanto, o art. 77 da Lei Uniforme.

6.2.1Commercial Paper como Nota Promissória: Requisitos

Os requisitos dos Commercial Papers, como Nota Promissória, são estabelecidos na lei. A

Nota Promissória como a letra de câmbio são títulos formais. O mesmo rigor cambiário da

letra de câmbio é exigido para a Nota Promissória (Lei Uniforme, art.75). São esses os

requisitos essenciais:

I. A denominação Nota Promissória, inserida no próprio contexto e expressa na língua

empregada na redação do título;
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lI. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

lII. O nome da pessoa a quem a ordem deve ser paga;

IV. A indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

V. A indicação da data em que a Nota Promissória é emitida;

VI. A assinatura de quem a emite (subscritor) e mais dois outros elementos, de acordo

com a Lei Uniforme: a época do pagamento e a indicação do lugar em que passada

(não essenciais) (art. 76 da Lei Uniforme), Não se admitem nem o CP, nem a letra

de câmbio ou a Nota Promissória ao portador.

6.2.2 Outras Considerações

Mesmo sendo uma promessa de pagamento, a Nota Promissória não se vincula ao negócio

que lhe tenha dado origem. Já o Commercial Paper vincula-se ao negócio que lhe tenha

dado origem.

A Nota Promisória é um título de crédito que representa a promessa de pagamento de

alguma obrigação. O Commercial Paper também é um título de crédito, representado pela

Nota Promissória. De forma semelhante à Nota Promissória, ele é uma promessa de

pagamento. Entretanto, a diferença está em que o Commercial Paper, como Nota

Promissória, possui em si mesmo um valor mobiliário.

Além disso, o Commercial Paper diferencia-se em determinado aspecto, o qual considera-

se muito importante para sua exata conceituação de outros títulos de crédito. Os títulos de

crédito são títulos individuais ou singulares, têm cada um sua própria individualidade

sendo, normalmente, descontados. Já os Commercial Papers são títulos emitidos em série

ou em bloco, sendo uma emissão da mesma série, com igual valor nominal, conferindo aos

seus titulares os mesmos direitos.
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6.3 Características do Commercial Paper Brasileiro

Os principais tópicos da Instrução CVM N° 134, de 1.11.90, cujos requisitos foram

simplificados pela instrução CVM N° 155 de 7.08.91, com alterações da Instrução N° 292,
,

são os seguintes:

6.3.1 Emissão

De acordo com a legislação vigente, qualquer sociedade por ações, com ou sem registro de

companhia aberta na CVM, não integrante do sistema financeiro convencional, pode emitir

Commercial Papers, um título como valor mobiliário para colocação pública de curto prazo

conferindo a seus titulares direito de crédito contra a emitente (art. 10).

As Notas Promissórias circularão por endosso em preto de mera transferência de

titularidade (art.2°). Constará, obrigatoriamente, do endosso a cláusula "sem garantia",

devendo tal condição constar ainda no prospecto de lançamento (art.2°, parágrafo único).

Para cômputo do limite de nova série, a companhia deverá considerar as emissões, já

deliberadas e ainda não resgatadas (art.5°).

6.3.2 Valor Nominal

Não poderá ser inferior à quantia equivalente a 314.170,26 UFIRs na data da deliberação de

sua emissão (art.6°).

6.3.3 Prazo de Vencimento

Prazo mínimo de 3O dias e máximo de 180 dias contados da data da emissão (art. 7°) para

sociedades anônimas de capital fechado e até 360 dias para sociedades anônimas de capital

aberto.
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6.3.4 Resgate

Liquida-se a obrigação no vencimento (art. 7°, §10). A emissora poderá, havendo anuência

expressa do titular, resgatar antecipadamente as notas promissórias mediante sorteio ou

leilão no caso de resgate parcial, observando prazo mínimo de 30 dias (art. 7°, § 3°).

6.3.5 Data de Emissão

A data deverá ser a data de sua efetiva integralização, a qual deverá ser à vista, em moeda

corrente, quando da subscrição (art.8°).

6.3.6 Deliberação

A competência para deliberar sobre a emissão de notas promissórias poderá ser da

Assembléia de Acionistas ou órgão da Administração devendo tal definição constar do

Estatuto Social (art. 9°).

A deliberação de emitir notas deverá dispor sobre o seguinte (art.lO):

I. Valor da sua emissão e sua divisão em séries se for o caso;

n. Quantidade e valor nominal das notas promissórias;

Ill. As condições de remuneração do título e de atualização monetária, se houver;

IV. Prazo de vencimento;

V. As garantias, se existirem;

VI. Demonstrativo para comprovação do limite de emissão;

VII. Local de pagamento;

VIII. A contratação de prestação de serviços tais como custódia, liquidação, emissão de

certificados, agente pagador.
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6.3.7 Registro da Companhia Emissora

Conforme comentado acima, podem emitir Notas Promissórias tanto companhias abertas ou

fechadas, desde que observado o valor mínimo da Nota Promissória, nos termos da

Instrução CVM N° 155/91.

Caso a companhia decida realizar a emissão observando o previsto na Instrução CVM N°

134/91, a companhia que estiver com o registro de que trata o art. 21 da Lei N° 6.385/76

atualizado dependerá apenas do pedido de registro da emissão para a sua colocação junto ao

público (art. 11).

As companhias que não possuírem o referido registro deverão solicitá-lo à CVM

juntamente com o pedido da distribuição, instruído com os seguintes documentos (art. 12

da Instrução CVM N° 134/91):

I. Quando se tratar de pedido de registro para negociação em Bolsa de Valores,

declaração da bolsa informando o deferimento de pedido de admissão à negociação

das notas promissórias da companhia, condicionado apenas à obtenção do registro

naCVM.

11. Estatuto Social atualizado dispondo quanto à competência para deliberar sobre a

emissão de notas promissórias;

Ill. Informações referentes ao último exercício social contendo o seguinte:

IV. Relatório de administração;

V. Demonstrações financeiras (societária).

VI. Demonstrações financeiras elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva

constante, levantadas em data que anteceder, no máximo, a três meses do pedido de

registro na CVM.

VII. Ata da última AGO (Assembléia Geral Ordinária).

VIII. Declaração da companhia contendo informações cadastrais sobre:

(i) Títulos protestados nos últimos 12 meses;

(ii) Pedidos de concordata de falência, a qualquer tempo.
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A companhia deverá prestar à CVM, periodicamente, as seguintes informações nos prazos

especificados (art. 13):

I. Demonstrações financeiras (societária e integral):

Até um mês antes da data marcada para a realização da AGO;

No mesmo dia de sua publicação pela imprensa ou de sua colocação à disposição

dos acionistas.

n. Edital de publicação da AGO, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa.

Ill. Estatuto social atualizado até 30 dias após a realização da AGO.

IV. Ata da AGO, até 30 dias após sua realização.

A companhia deverá prestar à CVM e ao mercado as seguintes informações (art.14):

I. Comunicação sobre ato ou fato relevante, no mesmo dia de sua divulgação pela

imprensa (art. 14).

n. Informação sobre o pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações

financeiras especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o

caso, situação dos portadores das notas promissórias quanto ao recebimento das

quantias investidas no mesmo dia da entrada do pedido em juízo.

Ill. Sentença declaratória de falência, com indicação do síndico da massa falida, no

mesmo dia de sua ciência pela companhia.

IV. Outras informações solicitadas pela CVM.

A companhia emissora que não mantiver seu registro atualizado, nos termos da

regulamentação que alterou o art. 18 da instrução CVM N° 202, deverão pagar multa

proporcional ao seu patrimônio líquido.
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6.3.8 Registro da Distribuição

o registro pode ser requerido pela própria companhia ou através de instituição integrante

do sistema de distribuição de valores mobiliários (art.20). O registro tornar-se

automaticamente efetivado depois de 10 dias úteis de análise na CVM (art.23). O prazo de

10 dias poderá ser interrompido uma única vez, caso a CVM solicite informações

adicionais (art.23, § 1°). Para atendimento de eventuais exigências adicionais, será

concedido prazo não superior a 20 dias ( art.23, § 2°).

O requerimento de registro deve ser acompanhado dos seguintes documentos (art.21):

I. Cópia do contrato de distribuição e de garantia de colocação, se for o caso.

lI. Minuta do prospecto (não obrigatório).

III. Minuta do aviso de anúncio de início e de encerramento de distribuição.

IV. Manifestação prévia da bolsa de valores em que se realizará a operação, quando for

o caso.

V. Relação dos participantes do consócio de lançamento.

VI. Contrato de prestação de serviços.

VII. Exemplar da publicação da ata de deliberação da emissão dos títulos.

VIII. Quando for o caso, contrato referente à linha de crédito concedida por instituição

financeira de forma irrevogável e irrestrita, quando do resgate das notas

promissórias.

6.3.9 Prospecto

Documento não obrigatório para emissões realizadas de acordo com a Instrução CVM N°

155/91, em que constam os dados básicos sobre a operação e sobre a companhia.

Dele devem constar, no mínimo (art.22 da Instrução N° 134/90):
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I. Informações detalhadas sobre o lançamento nos termos do anexo I da Instrução

CVM N° 134, de 1.9.90.

11. Informações sobre a garantia.

111. Ata da reunião que deliberou a emissão das notas concedidas por instituições

financeiras, de forma irrevogável e irrestrita, quando do resgate das notas

promissórias.

6.3.10 Prazo de Análise

Caso a CVM não se pronuncie dentro de 10 dias úteis, o registro será considerado efetivado

(art.23).

6.3.11 Deferimento e Indeferimento

o deferimento do registro será comunicado mediante à empresa e/ou ao intermediário na

distribuição, conforme o caso (art.24); o registro deverá ser indeferido quando o ofertante

não cumprir no prazo estipulado as eventuais exigências (art.25).

6.3.12 Distribuição e Divulgação

A distribuição pública só pode ser iniciada após (art.26):

I. Concessão do registro pela CVM.

11. Publicação de aviso de início de distribuição.

111. Colocação do prospecto à disposição para a necessária entrega aos investidores,

quando se decidir por sua confecção.
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A distribuição encerrar-se-á no prazo de 90 dias, para a emissão por companhia fechada, e

no prazo de 180 dias, para a emissão por companhia aberta, contados a partir do

deferimento do registro pela CVM (art. 1° da Instrução CVM 292/98).

As informações referentes à distribuição serão divulgadas através de aviso de início de

distribuição, publicado pelo menos uma vez em veículo de livre escolha da companhia (art.

28 da Instrução CVM N° 134/90). Todo anúncio publicitário para oferta deverá observar o

prospecto, se houver (art.29).

6.3.13 Responsabilidade pelas Informações

A emissora e o coordenador líder da distribuição são responsáveis pela veracidade e

competência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado

durante o prazo de distribuição (art. 30). A emissora deverá comunicar, de imediato, à

CVM, qualquer inadimplência quanto ao cumprimento das obrigações contraídas perante os

titulares de notas promissórias (art.31).

Esta obrigação se aplica também ao coordenador líder da distribuição durante o prazo de

colocação das notas promissórias.

6.3.14 Veracidade das Informações

o registro para distribuição de Notas Promissórias por parte da tem a finalidade de garantir

ao investidor o acesso às informações sobre a empresa emissora e os valores mobiliários

objeto da distribuição e não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade dessas

informações nem julgamento sobre a qualidade da companhia ou sobre as notas

promissórias a serem distribuídas (art.32 da Instrução CVM N° 134/90).
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6.3.15 Suspensão da Distribuição

A CVM pode suspender a distribuição quando (art.33 da Instrução CVM No 134/90):

I. For fraudulenta ou ilegal, ainda que após efetuado o registro;

lI. A oferta, o lançamento, a promoção, ou a divulgação estejam ocorrendo sem o

devido registro, ou em condições diversas das constantes desta Instrução, ou do

registro, ou com informações falsas, dolosas, ambíguas ou impressas.

Parágrafo único. A CVM comunicará a suspensão às entidades participantes da distribuição

e dará ampla divulgação aos demais integrantes do mercado de valores mobiliários.

A Bolsa de Valores pode, igualmente, suspender em seu recinto qualquer negociação que se

esteja processando de forma contraria à presente Instrução, comunicando o fato à CVM

(art. 34).

6.3.16 Remuneração pelos Serviços Prestados pela CVM

ACVM cobrará taxa de registro de acordo com as disposições legais (art.35), atualmente

0,1% sobre o montante de emissão.

6.3.17 Penalidades

Considera-se infração grave a realização de distribuição (art.36):

I. Em condições diversas das constantes do registro ou da Instrução CVM N° 134;

11. Sem prévio registro na CVM;

Ill. Em que as informações sejam falsas;

IV. Em descumprimento ao disposto nos arts. 30 e 31.

V. São responsáveis pelo cumprimento das normas da presente Instrução a emissora e

os intermediários que participam da colocação (art. 37).
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7 Processo de Emissão

7.1 Características

7.1.1 Originação e Mandato

A originação consiste no processo de identificação de uma possível emissão de Commercial

Paper. 'Normalmente, nos bancos comerciais e de investimento, a função de acompanhar o

relacionamento com as empresas é exercida pelos gerentes comerciais. Estes estão

presentes no dia a dia das empresas, o que lhes permite estar mais próximos de suas

necessidades financeiras.

Existem muitas formas pelas quais os tomadores de recursos venham a escolher esta ou

aquela instituição para coordenar uma emissão de Commercial Papers. Em alguns casos são

escolhidas instituições que possuem maior proximidade e maior volume de negócios com

os emissores.

Muitas vezes, após tomar a decisão de estruturar uma emissão, a empresa licita de maneira

pública a operação. Consiste num processo pelo qual são cotadas várias instituições

financeiras de forma a se identificar as melhores condições de preço, comissão, estrutura de

emissão, estratégia de colocação etc. A instituição escolhida é formalmente contratada

através da assinatura de um mandato e de um posterior contrato de underwriting. Neste

documento a empresa concorda com as condições sugeridas para a operação e dá poderes a

esta instituição financeira para que haja em seu nome. No caso, denomina-se coordenador

líder a entidade responsável pelo processo de emissão de Commercial Papers.

7.1.2 Cronograma Estimado de Emissão

A estruturação de uma operação de Commercial Paper demanda, em média, 24 dias. Isto

porque a CVM - Comissão de Valores Mobiliários - solicita aos bancos um prazo de no

máximo 10 (dez) dias úteis para aprovação do registro de emissão.
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Como já mencionado no capítulo 6, caso não haja pronunciamento desta entidade neste

período, a operação é considerada automaticamente aprovada. A tabela abaixo sugere um

cronograma estimado para um processo de emissão:

Dia Evento

o Assinatura do Mandato
1 Convocação da Assembléia Geral Extraordinária
2 Pré Marketing; Definição do Material de Divulgação
3 Definição das Condições de Emissão
4 Sindicalização de Bancos
9 Realização da AGE
10 Registro da AGE aprovando emissão najunta comercial
11 Entrega do processo na CVM
15 Road Show
16 Envio de cartas convite
20 Aprovação de processo na CVM (Registro)
21 Início de distribuição (publicações)
23 Liquidação financeira
24 Encerramento de distribuição (publicações)

7.1.3 Regime de Colocação

o contrato de underwriting, além de definir as responsabilidade do coordenador líder e da

emissora quanto aos procedimentos necessários à emissão, estabelece o regime de

colocação das Notas Promissórias emitidas, resultante da negociação entre as partes. O

regime adotado pode ser:

~ Garantia Firme: No regime de colocação sob garantia firme, o coordenador líder se

compromete a subscrever a quantidade de Notas Promissórias objeto da referida

garantia que não forem subscritas pelo público. Nesta forma de contrato, a emissora não

corre o risco de colocação sobre a quantidade de Notas Promissórias objeto da garantia

firme, pois tem a certeza do encaixe dos respectivos recursos. O risco de aceitação ou

não da emissão destes papéis pelos investidores com relação ao volume de emissão fica

por conta do coordenador líder. A garantia firme de colocação pode ainda ser total ou

parcial.
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~ Melhores Esforços: O coordenador líder se compromete a empreender os

melhores esforços no sentido de divulgação e distribuição (colocação, subscrição) das

Notas Promissórias junto ao público de investidores no mercado de capitais. Não há,

entretanto, nenhum compromisso legal por parte do coordenador líder de subscrever a

emissão caso a mesma não venha a ser totalmente subscrita pelos investidores. Em

decorrência, a emissora não tem a certeza que obterá o volume de recursos pretendido.

~ Book Building: Este regime de colocação não é muito utilizado no Brasil e consiste

na adequação entre a oferta e demanda por um determinado título com o intuito de
!

definir a taxa ideal do papel. Neste processo, os investidores e as demais instituições

financeiras que têm interesse pela operação enviam suas propostas descrevendo os

volume e a que referidas taxas que estariam dispostas a participar da emissão. Desta

forma, o papel do coordenado líder passa a ser também de um Book Runner, o qual é o

responsável pelo recebimento e registro das propostas recebidas. Terminado este

processo de recebimento de propostas, o qual dura geralmente 2 (dois) dias, o

coordenador líder determina a taxa de emissão da Nota Promissória que iguala a oferta

(volume de emissão) à demanda esboçada pelo mercado.

7.1.4 Integrantes do Processo de Emissão

~ Coordenador Líder: O coordenador líder da operação é, na verdade, a entidade

financeira que administra e organiza o processo de emissão. Tem como

responsabilidades definir os parâmetros de taxa e prazo mais adequados, assessorar a

empresa do Edital de Convocação da AGE (considerando que não haja previsão

estatutária delegando poderes à RCA) e da Ata de deliberação da AGE ou RCA, que

venha a autorizar a realização da emissão; elaborar documentação legal que instruirá o

processo a ser submetido à prévia aprovação da CVM para registro da emissão;

Representar a emissora junto à CVM e acompanhamento do processo de emissão junto

à CVM, até a obtenção do registro; Assessorar a elaboração da publicidade legal e

mercadológica necessárias; Assessorar a contratação do Banco Mandatário, da CETIP e
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da Corretora de Valores, necessários à operacionalização da operação; Elaborar uma

estratégia de distribuição, eleger coordenadores contratados e participantes especiais

(sindicalização), promover a distribuição e liquidação financeira da emissão, entre

outras.

~ Coordenadores Contratados: o papel dos contratados é de extrema importância na

emissão de Commercial Papers pois permitem que o coordenador líder reduza o seu

nível de exposição quanto ao volume total da emissão, principalmente num regime de

garantia firme de colocação. Nesta condição, os bancos participantes assmam um

contrato junto ao coordenador líder no sentido de dar garantia a um determinado

número de Notas Promissórias, significando portanto uma parte do volume a ser

emitido de papéis.

~ Participantes Especiais: Os coordenadores contràtatos, obviamente quando

autorizados pelo coordenador líder, podem eleger entidades financeiras de participação

especial. Para tal, também existe a necessidade de assinatura de um contrato entre as

partes envolvidas no qual são definidas e confirmadas a quantidade de Notas

Promissórias que caberão ao participante especial no processo de emissão. O papel

desta instituição é apenas figurativo já que a mesma não participa em nenhum momento

da estruturação da operação.

~ Banco Mandatário Instituição Financeira responsável perante a CETIP pela

liquidação da operação, na data de vencimento, através do comprometimento de suas

reservas bancárias.

7.1.5 Pré Marketing

Toda e qualquer proposta de emissão pública é precedida por uma análise das condições de

mercado que permita às instituições financeiras determinar as características mais indicadas

a uma determinada operação.
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Neste sentido, torna-se essencial conhecer o apetite dos investidores para um determinado

papel. Isto porque, conforme já descrito anteriormente, este título representa um risco de

crédito para o investidor, o qual exigirá um prêmio para compensá-lo.

Além da análise do risco de crédito e da remuneração do título, o investidor também

considera a liquidez do papel, que na verdade significa a existência ou não de um mercado

secundário ativo que lhe permita mudar a composição de sua carteira caso mudem suas

estratégias de investimento.

7.1.6 Definição da Estratégia de Distribuição

o coordenador líder, após terminado o processo de aprovação junto a CVM, inicia a

divulgação da operação ao mercado. Geralmente, é neste momento que outras entidades

financeiras demonstram interesse pela emissão e acabam por formalizar papéis de
-; .r ,

coordenadores contratados. Neste sindicato formado pelo líder, as instituições definem qual

será a melhor estratégia de distribuição das Notas Promissórias. Dentre os parâmetros que

definem esta estratégia, estão:

~ Público alvo para aquele determinado título, consideradas as características da empresa

emissora, prazo, taxa e garantias do valor mobiliário.

~ Possibilidade de repasse de parte da comissão dos coordenadores para que a

rentabilidade final do investidor seja incrementada.

~ Definição do material de divulgação que consiste em cartas convite, prospectos

resumidos descrevendo a companhia emissora, relatórios de análise, etc ...

~ Aprovação ou não da contratação de instituições participantes especiais, o que na

maioria dos casos depende do volume de recursos que estas instituições venham a

garantir na emissão.
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7.1.7 Due Diligence, Prospecto, Road Show

A confecção do material de divulgação da emissão é de extrema importância como suporte

de venda ou distribuição futura das Notas Promissórias no mercado. Este processo tem

início com o que o mercado define como Due Diligence, que consiste no colhimento de

informações sobre a emissora, geralmente feito em loco, junto aos principais executivos da

companhia.

Neste sentido, caberá ao coordenador líder, em conjunto com a emissora, o exercício de

Due Diligence com o intuito de identificar os principais fatores de risco relativos ao setor

de atuação e os riscos intrínsecos à empresa, elaborar a descrição das atividades da.

emissora e a análise da administração a respeito das demonstrações financeiras, apresentar

informações acerca dos valores imobiliários já existentes e a serem emitidos, bem como,

identificar informações sobre eventuais pendências judiciais.

As informações coletadas durante o exercício de Due Diligence são utilizadas,

principalmente, na elaboração de prospectos e material mercadológico de divulgação a ser

utilizado nas apresentações aos investidores, sempre tendo em vista a total suficiência e

transparência nas informações relevantes. Tais apresentações são também denominadas

Road Shows, onde são convidados investidores potenciais e demais instituições financeiras

do mercado de capitais com propósito de se apresentar a empresa emissora e também

descrever a emissão que brevemente estará sendo disponibilizada à venda.

o prospecto de emissão, conforme definido no artigo 18 da Instrução CVM No 13/80, é o

documento que contém dados sobre a emissora, devendo consubstanciar as informações

previstas no Anexo I desta mesma instrução, bem como o relatório da administração e

demonstrações financeiras, com o respectivo parecer dos auditores independentes, relativas

ao último exercício social encerrado, a última atualização anual, além das atualizações

trimestrais subsequentes.
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Para o caso específico das Notas Promissórias ou Commercial Papers, não existe a

obrigatoriedade por parte da CVM de confecção de prospecto de emissão. A

obrigatoriedade na confecção de prospectos parte, na verdade, do novo Código de Auto

Regulação da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), o qual surgiu

com o intuito de desenvolver o mercado de capitais brasileiro através da melhoria da

qualidade das informações aos investidores, tanto em abrangência quanto em profundidade.

Este tema estará sendo melhor explorado no capítulo 10 deste documento.

7.1.8 Swap

Estes títulos não possuem cupom, apenas um valor de face e uma data de vencimento. A

legislação que regulamenta a emissão de Notas Promissórias e sua distribuição pública no

mercado de capitais, no entanto, permite que sejam negociadas mediante aplicação de

deságio ao seu valor de face (taxa pré-fixada).

o atual cenário macro econômico não permite que os principais (potenciais) investidores

institucionais tenham interesse por aplicações a taxas pré-fixadas no médio prazo. O

principal benchmark deste mercado, em especial nos momentos de elevada volatilidade dos

juros, é a variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), taxa que reflete o nível

de remuneração para aplicações de um dia entre as instituições financeiras. O CDI é

calculado e divulgado diariamente pelo CETIP. Para adequar a rentabilidade dos títulos à

realidade do mercado investidor, os emissores têm oferecido aos investidores um Swap

entre a taxa pré-fixada (desconto aplicado ao valor de face das NP's, expresso pela taxa

efetiva no período) e opercentual de CDI sugerido na proposta de emissão dos Commercial

Papers.

Este Swap geralmente é registrado na BM&F, na modalidade "sem garantia", sendo

necessária a contratação por parte da emissora de uma Corretora de Valores para

intermediar a formalização da operação.
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Dadas as características de risco da operação, recomenda-se a adoção de uma taxa pré-

fixada para as Notas Promissórias bastante abaixo das estimativas dos agentes de mercado.

Desta forma, no vencimento da operação de Swap (e das NP's) o ajuste a ser pago seja da

emissora para o investidor e não do investidor para a emissora.

Obs: Nos anos de 1998 e 1999 (até junho) as operações de Commercial Paper têm

apresentado remunerações que variam entre 101,7 e 105% do CDI.

7.1.9 Distribuição

Findo todo o processo de aprovação formal e de divulgação da emissão dá-se início ao

período de subscrição propriamente dito. Tanto investidores como também as próprias

instituições financeiras recebem cartas convites formais para subscrever as Notas

Promissórias objeto da emissão a determinadas condições (prazo, taxa, garantia, repasse de

comissão etc ...). Dentre as instruções enviadas pelos coordenadores também está estipulada

a data limite para envio das propostas de participação, como também, a data para liquidação

financeira da operação.

No Brasil a liquidação financeira entre empresa emissora e investidores é feita

eletronicamente através do sistema NOTA (vinculado ao CETIP), sempre sob o

gerenciamento dos coordenadores.

7.1.10 Acompanhamento e liquidação

Nas emissões de títulos privados as responsabilidades dos coordenadores não terminam

quando da liquidação ou subscrição junto ao investidor final. O acompanhamento da

situação financeira da empresa durante o período de vigência do Commercial Paper é

essencial para garantir ao investidor uma atualização constante. Isto permite ao comprador

do papel tomar decisões durante o período em que está com um determinado título em

carteira.
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Uma das preocupações do coordenador líder, antes mesmo da emissão da Nota Promissória,

deve ser a total compreensão dos motivos que levaram a empresa emissora a decidir por

captar recursos num determinado montante. Por outro lado, também é necessário identificar

a forma pela qual a empresa fará o repagamento destes títulos no vencimento.

Muitas operações no mercado local de capitais são estruturadas já com a premissa de que

serão liquidadas por outra operação no futuro. No caso do Commercial Paper, muitas

companhias emitiram títulos desta natureza como "empréstimo ponte" para operações de

prazos mais longos futuras como, por exemplo, emissões de Debêntures ou mesmo

emissões de Bonds no mercado externo. Este tipo de título também tem sido utilizado como

complementação às linhas de financiamento como os repasses de BNDES. Porém, percebe-

se que uma grande parte das emissoras buscaram nos Commercial Papers uma forma de

conseguir working capital por custos mais atrativos que os empréstimos convencionais via

carteira de Bancos Comerciais. A seguir é descrita uma comparação estimada entre os

custos comparativos de um Commercial Paper e um empréstimo do tipo Capital de Giro.

7.2 Comparativo Commercial Paper X Empréstimo Bancário (Ponto de Vista
da Emissora)

Atualmente, o custo de capital no Brasil é uma das principais preocupações dos gestores

financeiros das empresas. Não bastasse a elevada taxa de juros reais no mercado, existem

impostos de incidências direta e indireta que aumentam significativamente os custos

efetivos das operações financeiras. Empresas com acesso ao mercado de capitais têm a

oportunidade de comparar operações comerciais como empréstimos, capital de giro e

contas garantidas com emissões de títulos de curto prazo com o Commercial Paper.

Notoriamente, existem várias diferenças na composição dos custos totais das modalidades

mencionadas acima. Abaixo são descritos alguns custos estimados destas operações. Como

premissa, adotou-se uma mesma taxa de remuneração para ambas as modalidades

(empréstimo e Commercial Paper) o que significaria que tanto o banco como o investidor

final teriam a mesma percepção quanto a risco de uma determinada empresa emissora.
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o estudo abaixo simula uma comparação entre um empréstimo bancário convencional e

uma emissão de Notas Promissórias:

7.2.1 Custos de uma Emissão de Commercial Papers

7.2.1.1 Premissas

Premissas adotadas para a simulação:

» Volume hipotético de emissão:

» Remuneração do título:

» Deságio de emissão:

» Prazo:

» Número de dias úteis do período:

R$ 100.000.000,00

102% do CDI CETIP

10% ao ano (linear)

180 dias corridos

125 dias úteis

7.2.1.2 Custos Estimados

» Comissão do coordenador líder:

» Despesas com publicações:

0,50% sobre o volume de emissão

» Confecção de prospectos:

» Road Show:

» Corretagem e emolumentos BM&F:

» Registro no CETIP:

» Taxa de fiscalização da CVM:

R$ 35.000,00

(avisos: início e encerramento de dist.)

R$ 3.000,00

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

0,001 % sobre o volume de emissão

0,1% sobre o volume de emissão
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7.2.1.3 Planilha de Cálculo do Valor Líquido Recebido pela Emissora

A tabela demonstra a

participação relativa de

cada custo estimado

para emissão

Commercial Paper. A

empresa emissora não

recebe liquidamente o

valor total da emissão

já que incidem vários

custos sobre a mesma.

Volume de Emissão
Taxa de Deságio
Volume Desagiado
Comissão do coordenador

100.000.000,00
10%

95.000.000,00
0,50%

35.000,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00

0,001%
0,10%

100,0000%
-0,5263%
-0,0368%
-0,0032%
-0,0105%
-0,0053%
-0,0011 %
-0,1053%

de Publicações
Prospectos
Road Show
Corretagem BM&F
Registro no CETIP
Taxa de Fiscalização CVM

Valor Líquido Recebido pela Emissora 99,3116%

7.2.1.4 Planilha de Cálculo do Valor Futuro de Vencimento

Como já mencionado anteriormente, as emissões de Commercial Paper têm sido indexadas

ao CDI devido a alta volatilidade de juros verificada nos últimos anos. O CDI é uma taxa

nominal capitalizada diariamente, isto é, muito embora seja expressa em termos anuais ou

mensais, este indexador somente pode ser utilizado quando transformado, de forma linear,

em uma taxa efetiva diária. Tal capitalização é feita apenas nos dias úteis, nos quais existe

negociação entre bancos, permitindo assim a aferição do índice de CDI médio do mercado

pela CETIP.

Para estimar o valor futuro de vencimento de uma Nota Promissória indexada ao CDI,

toma-se necessário estimar o CDI

diário para cada dia útil até que se

complete o período de vigência do

papel. No sentido de facilitar os

cálculos, adota-se como premissa

uma taxa de CDI constante para o

prazo de 180 dias.

Volume Desagiado
Taxa de CDI Mensal Estimada
Taxa de CDI Diária Efetiva
Número de Dias Úteis
Taxa no Período Efetiva

95.000.000,00
2,50%

0,083%
125

10,97%

Valor Futuro no Vencimento 110,9737%
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7.2.1.5 Cálculo do Custo Relativo em Relação ao CDI

Para cálculo do custo total relativo ao CDI, adota-se o seguinte fluxo financeiro:

125 Dias 110,9737_i
Ii1 99,3116

A taxa efetiva diária resultante deste fluxo é igual a 0,0889%. Quando comparada à taxa do

CDI pura, em bases também diárias de capitalização, temos:

Taxa Efetiva Diária
Taxa CDI Pura Diária

0,0889%
0,0833%

Custo Relativo ao CDI 106,6374%

7.2.1.6 Outros Fatores para Tomada de Decisão

Os motivos que levam uma determinada empresa a emitir papéis no mercado de capitais, no

caso específico dos Commercial Papers, obviamente não podem ser focados unicamente no

custo das operações.

Uma emissão sempre provém algum tipo de divulgação da empresa no mercado, aumenta o

nível de interesse do investidor em relação às suas atividades, propicia aos analistas de

investimentos que façam o acompanhamento de seu desempenho mais frequentemente etc.

Outro ponto importante, consiste na manutenção das linhas de crédito da emissora junto aos

bancos já que a desintermediação financeira permite à empresa tomar recursos diretamente

de investidores institucionais.
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7.2.2 Custos de um Empréstimo Bancário

As operações comerciais podem também ser indexadas ao CDI, contratualmente ou através

de Swap. Para que seja possível a comparação de um empréstimo bancário convencional

com uma emissão de títulos do tipo Commercial Paper, adota-se também um modelo de

custos relativos em relação ao próprio CDI como base para análise.

7.2.2.1 Premissas

~ Volume de hipotético de empréstimo:

~ Taxa contratual:

~ Prazo:

~ Número de dias úteis do período:

R$ 95.000.000,00

102% do CDI CETIP

180 dias corridos

125 dias úteis

7.2.2.2 Custos Estimados

No caso específico de um empréstimo bancário convencional, o único custo que não faz

parte da taxa financeira atrelada à operação é o IOC, imposto federal que incide sobre o

número de dias corridos.

~ IOC (Imposto Operações de Crédito): 1,5% ao ano (linear / prazo corrido)

7.2.2.3 Cálculo do Valor Líquido Recebido Pela Empresa

No caso de um empréstimo bancário, a empresa tomadora recebe liquidamente o valor

contratual subtraído do IOC que incide sobre o prazo da operação. A tabela abaixo esboça o

cálculo da quantia

efetivamente recebida

pela empresa:
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7.2.2.4 Cálculo do Valor Futuro de Vencimento

No caso, pode-se adotar o mesmo cálculo obtido para o valor futuro de uma emissão de

Nota Promissória anteriormente efetuado. Sendo assim, o valor futuro de vencimento de um

empréstimo bancário a uma taxa efetiva de 102% do CDI seria equivalente a 110,9737% do

valor inicialmente contratado entre as partes, após decorridos 125 dias úteis.

7.2.2.5 Cálculo do Custo Relativo em Relação ao CDI

Utilizando-se o mesmo fluxo financeiro do item 2.1.5 e alterando-se apenas o valor

presente recebido pela empresa, que no caso do empréstimo bancário seria 99,25% do valor

contratual, conclui-se que a taxa

efetiva diária em relação ao CDI
Taxa Efetiva Diária
TaxáCDI Pura Diária

0,0894%
0,0833%

puro é demonstrado ao lado:
Custo Relativo ao CDI 107,2334%

7.2.3 Resultados

Observa-se que o custo do IOC nas operações de empréstimo convencionais, de certa

forma, viabiliza as operações de Commercial Paper, tendo em vista que esta última

apresenta um custo relativo ao CDI ligeiramente menor (106,6374 contra 107,2334% do

CDI).

Obs: Obviamente os parâmetros adotados para esta comparação variam de empresa para

empresa em função de aspectos de risco, porte, alavancagem, disclosure de informações,

como também, face às condições de mercado vigentes a época (liquidez, taxas de juros,

etc.). O impacto da CPMF (Contribuição por Movimentação Financeira) não foi levado em

consideração pois não afeta a análise em termos comparativos.
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7.3 Comparativo Nota Promissória X Título Público (Ponto de Vista do
Investidor)

No Brasil, o potencial de compra de títulos privados está concentrado em 3 tipos de

investidores institucionais:

./ Fundos de Investimento

,/ Fundos de Pensão

,/ Seguradoras

Obs: No capítulo 8 deste trabalho explora-se com mais profundidade as características de

cada um deles.

Estes investidores têm, basicamente, como custo de oportunidade, as operações

conceitualmente denominadas de Risk Free, as quais na verdade constituem as captações do

governo federal, seja via Banco Central ou mesmo através do Tesouro Nacional. Portanto, a

remuneração dos títulos públicos é considerada o parâmetro de qualquer operação de

mercado de capitais, especialmente no curto prazo.

Logo, qualquer empresa que tenha interesse em captar recursos via uma emissão de Notas

Promissórias deve estar remunerando o investidor, em primeiro lugar, através de uma taxa

de Risk Free adicionada à taxa de prêmio derivada de seu risco intrínseco.

Obs: Os prêmios relativos à expectativa de inflação do período já estariam embutidos pois o

mercado nos últimos 2 anos tem apenas estruturado operações pós fixadas.

Além. da questão da remuneração pelo risco, o investidor institucional também agrega à

composição de sua taxa requerida de retomo um prêmio de liquidez. No caso específico do

mercado brasileiro, grande parte da liquidez do mercado está financiando o próprio

governo, o que faz com que a participação de títulos privados no mercado local seja

limitada.
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Sendo assim, a liquidez no mercado secundário de um papel público é muito maior que a de

um papel privado, liquidez esta que se toma indispensável a um administrador de carteiras

de investimento num mercado de alta volatilidade de juros e de mudanças estruturais

(fiscais e normativas) constantes.

Desta forma, do ponto de vista do investidor institucional, o CommercialPaper é sempre

comparado com valores mobiliários emitidos pelo Governo Federal. Este aspecto deve ser

levado em consideração no momento da estruturação da emissão no qual se determinam as

taxas e prazos mais indicados para a operação.

Os parâmetros de análise destes títulos governamentais têm seguido também como base o

índice de CDI. Desta forma, as taxas obtidas nos leilões de títulos públicos são comparadas

com as expectativas do CDI do período.

No período compreendido entre janeiro de 1997 e junho de 1999, os títulos públicos

apresentaram rentabilidades médias acumuladas mensais superiores à taxa CDI do período.

(Este espaço foi propositadamente deixado em branco)

81



A tabela abaixo relaciona a taxa SELIC com o CDI CETIP acumulado, ambas capitalizadas

em períodos de 30 dias.

Mês/Ano SELIC CIlI Descolamento

Jan/97 1,7318% 1,7406% 99,5%
Fev/97 1,6724% 1,6605% 100,7%
Mar/97 1,6416% 1,6257% 101,0%
Abr/97 1,6596% 1,6583% 100,1 %
Mai/97 1,5845% 1,5784% 100,4%
Jun/97 1,6068% 1,5919% 100,9%
Ju1l97 1,6035% 1,6059% 99,9%

Ago/97 1,5859% 1,5808% 100,3%
Set/97 1,5903% 1,5811% 100,6%
Out/97 1,6729% 1,6817% 99,5%

Nov/97 3,0435% 2,9848% 102,0%
Dez/97 2,9724% 2;9151 % 102,0%
Jan/98 2,6700% 2,6663% 100,1 %
Fev/98 2,1298% 2,1073% 101,1 %
Mar/98 2,2012% 2,1803% 101,0%
Abr/98 1,7067% 1,6948% 100,7%
Mai/98 1,6300% 1,6277% 100,1 %
Jun/98 1,6024% 1,5969% 100,3%
Ju1l98 1,7037% 1,6940% 100,6%

Ago/98 1,4783% 1,4726% 100,4%
Set/98 2,4875% 2,4926% 99,8%
Out/98 2,8409% 2,9253% 97,1%
Nov/98 2,6322% 2,5756% 102,2%
Dez/98 2,4016% 2,3780% 101,0%
Jan/99 2,1780% 2,1742% 100,2%
Fev/99 2,3787% 2,3492% 101,3%
Mar/99 3,3345% 3,2852% 101,5%
Abr/99 2,3524% 2,2755% 103,4%
Mail99 2,0188% 1,9595% 103,0%
Jun/99 1,6719% 1,6348% 102,3%
Jul/99 1,6588% 1,6226% 102,2%

(Fonte: Banco Bilbao Vizcaya Brasil, S.A)
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8 Investidores Institucionais - Distribuição

o potencial de compra de valores mobiliários no mercado doméstico está concentrado nos

patrimônios de investidores institucionais de grande e médio portes, os quais estima-se

representarem atualmente grande parte da poupança interna no Brasil. Entende-se por

investidor institucional as aplicações coletivas de poupança voluntária ou compulsória,

administrados por terceiros ou não. Os principais exemplos são os fundos de pensão,

fundos de investimento e seguradoras.

Ao longo dos anos 80, ocorreu no plano internacional um generalizado crescimento do

patrimônio dos investidores institucionais, de maneira que seus negócios foram

progressivamente dominando todos os segmentos do mercado de capitais. Ao final da

década de 80, os mesmos já comandavam 80% dos negócios na Bolsa de Nova Iorque. O

crescimento da participação dos institucionais continuou nos anos 90, atingindo cerca de

55% do capital votante das companhias nos Estados Unidos.

Os investidores institucionais abandonaram progressivamente a postura passiva de vender

suas participações societárias quando não satisfeitos com resultados ou qualidade da

administração, passando a uma postura ativa, que intervém com o direito a voto na

condução dos negócios das sociedades de capital aberto. Na Europa, o crescimento dos

investidores institucionais também foi expressivo devido à flexibilização das regras dos

fundos de investimento e ao incentivo aos fundos de pensão privados complementares,

fazendo com que estes se tomassem players do mercado de capitais globalizado.

No Brasil verificou-se também um considerável crescimento do patrimônio dos

investidores institucionais, basicamente a partir dos anos 90.
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Tal crescimento teve como razões básicas:

~ Redução de custos operacionais das aplicações de grande porte (corretagens, controles,

custódias e acesso à informação) .

.~ Afastamento do investidores de varejo (pessoas físicas e pequenas empresas) das bolsas

e dos mercados de títulos de renda fixa, pela preferência dos corretores em negociar

volumes maiores.

~ Crescimento da previdência privada complementar.

~ Sofisticação da técnica de gestão de fundos.

~ Interesse dos bancos em ampliar a administração de recursos de terceiros.

~ Securitização de dívidas e recebíveis.

~ Estímulos da política econômica e governamental.

Neste sentido, as instituições financeiras atuantes no mercado brasileiro têm dado especial

atenção aos investidores institucionais com o intuito de ampliar a prestação de serviços

(administração de recursos de terceiros) e também a venda de produtos de emissão própria,

como é o caso de CDBs (Certificados de Depósito Bancário), e emissões de terceiros, como

Debêntures, Notas Promissórias e Ações.

Nas instituições financeiras, sejam bancos de investimento ou múltiplos, corretoras etc., no

caso específico de mercado de capitais, verifica-se a existências de departamentos

especializados no relacionamento e no atendimento diário de investidores institucionais.

Muitas vezes, tais departamentos chegam a possuir estruturas com até 10 pessoas, incluindo

diretores, gerentes e analistas, os quais têm como objetivo desenvolver o relacionamento

comercial com estas entidades, como também, provê-las de informação técnica necessária

para a tomada de decisão. A seguir, faz-se uma descrição sobre os investidores

institucionais e a composição atual de suas respectivas carteiras de investimento.
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8.1 Fundos de Pensão

Entende-se por fundo de pensão, os fundos constituídos com o objetivo de proporcionar a

seus participantes aposentadoria plena ou complementar e outros beneficios

previdenciários.

No Brasil, a deficiência do sistema previdenciário oficial, o qual não tem garantido a

manutenção da qualidade de vida do contribuinte findo o prazo necessário para

aposentadoria, o papel dos fundos de previdência complementares têm sido cada vez mais

importante do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico.

o embasamento jurídico dos fundos de pensão no Brasil é dado pela Lei 6.435 de 1977, a

qual criou dois diferentes níveis de entidades; as entidades fechadas, específicas dos

empregados de determinada empresa ou grupo de empresas, e as entidades abertas,

acessíveis a qualquer um que subscreva e custeie o seu plano de benefícios.

o regime de entidades fechadas, ou fundos de pensão, diferencia-se do outro regime por

diversos aspectos fundamentais, entre estes o fato de não visarem a distribuição de lucros e

de preverem contribuições de duas fontes, do trabalhador participante e de sua empresa

patrocinadora, sendo os fundos de pensão considerados privados, independentemente da

natureza jurídica desta empresa.

Como grandes formadores de poupança, efeito do regime de capitalização que constitui a

base de sua formação, os fundos de pensão são investidores em potencial. Nos Estados

Unidos, por exemplo, o sistema complementar possui uma carteira de investimentos na

economia nacional e também no exterior num montante superior a US$ 4 trilhões. No

Japão, a maior parte do financiamento às exportações é sustentada pelos recursos de

previdência complementar privada. No Brasil, os fundos de pensão têm sustentado os

mercados de ações e demais valores mobiliários como Debêntures e Notas Promissórias.

Além do mercado de capitais, os fundos também têm investido no financiamento de

Shopping Centers e edifícios comerciais.
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Atualmente existem aproximadamente 350 fundos de pensão no país, sendo que os mesmos

administram recursos da ordem de R$ 90 bilhões, dado este referente ao mês de Dezembro

de 1998, segundo a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada -

ABRAPP. A tabela abaixo descreve a evolução do patrimônio dos fundos com as

respectivas distribuições de carteira de investimento.

Carteira (R$ milhões) Dez/98 Dez/97 Dez/96 Dez/95

Ações 17.465 19~~) 24.724 29%, 22.152 31%, 16.923 29{Yí'J

Imóveis 9.684 11'% 9.038 10% 9.225 130/0 8.548 15'%
Depósito Bancário 8.818 10% 6.623 8~/o 6.891 10%, 8.367 15%

Fundos de Renda Fixa 20.648 23'% 16.729 19'% 12.064 17% 6.826' 12%

Fundos de Renda Variável 9.214 10% 9.032 10% 1.832 .,o/. ND_"l,0

Empréstimos a Participantes 1.740 2~/h 1.623 2%, 1.592 2°' 1.067 2'!r~)10

Financiamento Imobiliário 4.021 4%, 3.923 5'Vo 3.688 5°' 3.328 6(%'0
Debêntures 3.229 4%, 3.384 4fJ

' 3.446 5~/o 2.992 5'%'"
Títulos Públicos 5.918 7%, 3.240 4%, 4.115 6(~/o 2.557 4%J

Outros 2.382 3% 1.878 2(% 1.704 2%.1 1.445 3%,

Empréstimos aos Patrocinadores 7.637 8% 6.396 7~/o 4.954 70f 5.408 9~/~10

90.756 86.590 71.663 57.461

(Fonte: ABRAPP)

Com base em Janeiro de 1999, dados também divulgados pela ABRAPP, o ranking dos dez

maiores fundos de pensão brasileiros apresentava-se conforme quadro abaixo:

Entidade (R$ milhões) Posição Patrimônio

PREVI 22.407

FUNCEF 2 5.157
SISTEL 3 4.973
PETROS 4 4.504
CENTRUS 5 3.796
FUNDAÇÃO CESP 6 3.197
VALIA 7 1.929

ITAUBANCO 8 1.651
FORLUZ 9 1.434

FUNDAÇÃO COPEL 10 1.210
(Fonte: ABRAPP)

Os fundos de pensão não necessariamente administram seus recursos próprios. É clara a

tendência de contratação de terceiros para gerir parte do patrimônio dos fundos de pensão,

atividade esta exercida pelos administradores de recursos de terceiros que geralmente estão

vinculados a bancos múltiplos e de investimento.
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Segundo dados da ABRAPP, do total de investimento do fundos no mercado em Dezembro

de 1998, 47% dos recursos tinham administração externa, 28% administração interna e 25%

possuíam administração mista (na qual participam tanto a equipe interna como também os

administradores profissionais de recursos nas tomadas de decisão).

Na carteira apresentada no final do ano de 1998, havia uma posição modesta de

Commercial Papers comprados diretamente pelos fundos de pensão no montante de R$ 226

milhões, o que não representava 1% do total de investimento destas entidades em

aplicações de renda fixa. Ocorre que algumas interpretações legais, principalmente relativas

aos contratos de Swap para o CDI, acabam inibindo os fundos de comprar diretamente

papéis como Notas Promissórias. Uma saída para tal é a compra indireta através dos fundos

de investimento administrados por terceiros, o que faz destes últimos os principais

investidores atuais em Commercial Papers.

8.2 Fundos de Investimento

A indústria de fundos no Brasil teve seu início por volta dos anos 50 mas só tomou impulso

após a criação dos Fundos de Ações 157. Naquela época, o contribuinte do Imposto de

Renda optava por aplicar parte do IR devido no fundo 157 administrado por uma instituição

financeira. Os fundos 157 foram extintos em 1984 e posteriormente incorporados ao

patrimônio dos fundos de ações administrados.

No período compreendido entre 1984 e 1994 verificou-se um grande desenvolvimento da

indústria de fundos, principalmente de renda fixa, o qual teve como principais fatores:

};> Endividamento crescente do setor público e consequente aumento da remuneração de

seus respectivos papéis.

};> Alta inflação e grande volatilidade de taxas de juros verificadas entre 1987 e 1994 o que

motivava o investidor a aplicar em renda fixa.
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~ Criação de fundos de curto prazo em 1986, o Fundo de Aplicação Financeira em 1990

em substituição às aplicações no open market e os Fundos de Commodities em 1992.

~ Início da administração terceirizada de carteiras.

~ Foco no varejo.

~ Baixa rentabilidade da caderneta de poupança.

~ Aplicação do patrimônio dos fundos de pensão em fundos de renda fixa, em detrimento

das aplicações diretas em CDBs ou títulos públicos.

Entre as principais mudanças observadas na administração de recursos a partir do Plano

Real estão o crescimento dos administradores independentes e a redução das taxas de

administração, estimulada pela estabilização monetária e pela concorrência entre as

instituições.

No segundo semestre de 1995, através da Resolução do CMN N° 2183, o Governo

introduziu uma série de mudanças na legislação dos fundos de investimentos, extinguindo

as modalidades de renda fixa de curto prazo, FAF e commodities e instruindo no seu lugar

FIF (Fundos de Investimento Financeiro, Fundos de Aquisição Cotas). Os principais

objetivos foram flexibilizar as regras e estimular o alongamento do prazo das aplicações de

renda fixa, este último através da imposição de recolhimentos compulsórios não

remunerados para aplicações em fundos de prazos inferiores a 60 dias.

A resposta dos investidores a essas mudanças foi o progressivo deslocamento para

aplicações em Fundos FIF ou FAC de 60 dias. A tendência de alongamento do prazo de

aplicação se afirmaria no final de 1996, com o anúncio de entrada em vigor, no início de

1997, da Contribuição por Movimentação Financeira (CPMF), que inviabilizou os fundos

de curto prazo e atraiu para os fundos mais longos os compradores diretos de títulos

públicos e títulos privados financeiros. Ao contrário dos CDBs, a renovação de aplicações

em fundos não tinham incidência de CPMF nas datas de vencimento.
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Os fundos de investimento atraíram os recursos da caderneta de poupança e dos aplicadores

que anteriormente investiam de forma direta em títulos públicos e títulos privados

financeiros. Verificou-se também considerável aumento do número de, levando as

instituições administradoras ampliar alternativas de investimento e atender clientes

especiais, incluindo a criação de fundos exclusivos.

Cabe mencionar que a flexibilização das regras para entrada do capital estrangeiro no

sistema financeiro nacional, verificada em 1996, contribuiu para acirrar a concorrência, não

só na disputa dos clientes de atacado como também no ramo de varejo. Isso contribuiu para

a redução de taxas além de motivar alterações na qualidade da gestão das carteiras.

Em novembro de 1997, o CMN e o Banco Central editaram um conjunto de normas para

aprimorar a regulamentação, face às perdas consideráveis nos fundos de investimento por

ocasião das bruscas oscilações das condições dos mercados verificadas no final do mês de

outubro fundos. A primeira alteração foi a institucionalização da tendência de

administração independente dos recursos de terceiros, que deverá ser segregada das

operações próprias do banco ou da corretora que capta os recursos, seja pela constituição

de diretoria/empresa de gestão ou pela terceirização da gestão. Essa segregação é conhecida

no mercado como chinese wall. O objetivo foi tomar mais transparente as operações entre

fundos e as tesourarias das instituições financeiras, uma vez que estas costumavam ficar

com as melhores aplicações, em detrimento dos fundos investidores.

A segunda alteração visou reduzir o grau de alavancagem e conseqüente risco dos fundos,

impondo três tetos de limites de comprometimento de seus patrimônios na prestação de

garantias em operações com derivativos. Por fim, as autoridades exigiram que os

administradores esclareçam melhor aos investidores o perfil de risco de cada fundo. Este

conjunto de medidas foi um exemplo de regulamentação passiva, ou seja, lançada depois

dos acontecimentos prejudiciais aos investidores.
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A tabela abaixo esboça o patrimônio dos fundos de investimento e suas respectivas

composições de carteira:

li NOME TOTAL POR TIPO DE APLICAÇ,\O (R$ MM) POR ORIGEM (R$ MM)
Jun/99 Total de Recursos Recursos Recursos Recursos Outros Recursos de Recurso de
ranking, recursos em titulos em títulos em ações aplic. em tipos de captação Captação

adm, públicos privados outras inst. aplicação doméstica externa

I BBDTVM 32.860 nd nd nd nd nd 32.763,0 97,0
2 Bradesco Adm Fundos 32.236 nd nd nd nd nd 32.236,0 0,0
3 Itaú 26.531 21064,0 2.169,0 1.005,0 1927,2 365,9 26.459,5 71,6
4 Caixa Econômica Federal 15.916 nd nd nd nd nd 15.915,5 0,0
5 Unibanco Asset Management 11.939 10.014,1 1.078,2 846,4 0,0 0,0 11851,8 86,9
6 CCF - Brain 9.981 nd nd nd nd nd 9.391,4 589,0
7 SSB Citi Asset Management 9.526 8.120,3 717,5 688,4 0,0 0,0 9.526,2 0,0
8 BankBoston Asset Management 9.159 8.849,1 43,0 221,5 0,0 0,0 9.094,6 64,1
9 HSBC Asset Management 7.047 6.881,0 96,0 70,0 0,0 0,0 7.047,0 0,0
10 ABN AMRO Asset Managemen 6.822 6.693,0 0,0 129,0 0,0 0,0 6.805,4 16,6
11 Banespa Corretora 6.448 nd nd nd nd nd 6.647,6 0,0
12 Safra Asset Management 5.465 3.555,0 1910,0 0,0 0,0 0,0 5.422,0 43,0
13 BFlI - Bco Fin Ind de lnvestimei 4.472 3.546,0 626,0 300,0 0,0 0,0 4.454,0 18,0
14 Opportunity Asset Management 4.042 nd nd nd nd nd 2.109,5 1.932,3
15 Chase Asset Management Inc. 3.349 nd nd nd nd nd 3.168,0 181,0
16 Pactuai 3.328 nd nd nd nd nd 2.523,0 804,8
17 Icatu Investimentos DTVM 3.189 2.026,0 107,0 889,0 167,0 0,0 2.095,0 284,0
18 Lloyds Asset Management 3.046 1.3I7,8 1.082,5 499,0 0,0 165,4 2.692,6 372,1
19 Bozano, Simonsen 2.914 1.052,7 351,0 1.510,6 0,0 0,0 2.623,3 282,0
20 Santander Brasil Asset Manager 2.830 2.342,0 411,0 77,0 0,0 0,0 2.830,0 0,0
21 Sul América Investimentos 2.424 1.788,8 447,2 I I 1,8 0,0 76,5 2.347,8 76,5
22 BCN Alliance Capital Managerr 2.043 1.592,0 87.0 274,0 17,0 73,0 1.505,0 538,0
23 BBA - Capital Asset Manageme 1.981 1.356,0 542.9 82,4 0,0 0,0 1.322,6 658,7
24 Liberal Asset Management 1.972 1.30 1,8 O 255,0 0,0 414,7 1.522,4 419,1
25 Matrix DTVM 1.858 nd nd nd nd nd 907,3 950,2
26 Alfa de Investimento 1.698 I. I55, I 335,7 175,6 13,3 0,0 1615,9 63,8
27 Nossa Caixa Nosso Banco 1.556 1.552,0 4,0 0,0 0,0 0,0 1.556,0 0,0
28 Bandeirantes de Investimentos 1.440 1.134,5 238,0 67,4 0,0 0,0 1439,9 0,0
29 DB Capital Investiment 1.396 909,0 422,0 15,0 50,0 0,0 1.295,0 101,0
30 Stock Máxima Asset Managerne 1.384 nd nd nd nd nd 631,6 752,4
31 Outros 22.230

TOTAL 241.080

(Fonte: Revista Insvestidor Institucional, Edição 60, 21 de Julho de 1999)

As crises vividas em 1998 e no início de 1999, principalmente após a flutuação da moeda

nacional (Real), levaram a uma maior procura por fundos de renda fixa e fundos de hedge

cambial. No que diz respeito a renda fixa, grande parte dos recursos administrados tem sido

destinada a compra de papéis de emissão do Governo.
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Em agosto de 1999, segundo dados da ANBID, as carteiras dos fundos de investimento

tinham uma concentração de 70% em títulos públicos. Tal fato deve-se a liquidez

apresentada por estes papéis permitindo ao gestor promover rápidas alterações na

composição de carteira. Além disso, mudanças efetuadas na legislação dos fundos no mês

de Julho de 1998 eliminaram a carência para resgate, até então definida para períodos

múltiplos de 30 dias. No caso, as aplicações efetuadas em meses anteriores passaram a ter

liquidez diária.

A legislação atual permite aos fundos administrados de renda fixa um limite de 10% de

concentração em papéis ou títulos privados, os quais consistem basicamente em Debêntures

ou Notas Promissórias emitidas por empresas privadas (não limitação para manter-se em

carteira títulos de um único emissor). Logo, ao se considerar um patrimônio total de R$ 241

Bilhões, atualmente existe um potencial máximo de compra de Commercial Papers da

ordem de R$ 24, I Bilhões.

Um aspecto fundamental para os gestores de fundos nos dias atuais consiste em prover

remuneração média de carteira acima do CDI CETIP. Tal tendência deve-se ao fato de que

este indexador passou a ser um benchmark para o custo de oportunidade do cotista. Deste

modo, os fundos de investimento apresentam um grande apetite para títulos privados que

apresentam remunerações acima da curva dos títulos públicos.
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9 Disclosure de Informações.

9.1 Sistema Norte Americano

o objetivo de se estabelecer parâmetros para divulgação de fatos e informações relevantes

aos investidores coincidiu com o Crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929, quando ficou

caracterizado descrédito em relação aos valores mobiliários e a falta de informação aos

investidores quanto aos riscos envolvidos nas operações.

Assim, passou-se a construir um arcabouço visando à divulgação de qualquer fato ou

informação relevante, além daqueles já obrigatórios (ex: descrição dos negócios, descrição

da propriedade, fatores de risco, pendências judiciais), sob a fiscalização da SEC (Security

Exchange Comission), que tem poderes para rever, advertir administrativamente, iniciar

processo judicial, suspender temporária ou definitivamente a emissão de valores

mobiliários.

A responsabilidade das partes envolvidas nas emissões de valores mobiliários ficou bem

caracterizada. Assim, a empresa é absolutamente responsável, sendo que a

responsabilidade dos membros do Conselho, os Diretores/Executivos e underwriters VaI

pautar-se em defesa baseada na due diligence. As penalidades são de iniciativa tanto da

SEC (advertências, multas, suspensão temporária ou permanente, dentre outras sanções

administrativas) quanto dos investidores, mediante ações judiciais.

Por conseqüência, o sistema de alto nível de disclosure americano, não consiste apenas em

mero preenchimento de formulários, mas em um conjunto de normas que visam à proteção

do investidor e do mercado, dando-lhes poderes para fazer com que as normas sejam

aplicadas. Por sua vez, os emissores, underwriters e escritórios de advocacia mostram-se

cada vez mais preocupados com a hipótese de serem processados pelos investidores, já se

tendo até notícias de que alguns vêm contratando seguros para proteger-se de indenizações.
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9.2 Sistema Brasileiro

A legislação brasileira espelhou-se neste modelo regulatório, tendo como objetivo

assegurar ao público a disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, de

informações necessárias para a tomada de decisão de investir em valores mobiliários e

ainda das decisões de votar e de se fazer representar em assembléias de companhias

abertas.

A principal Instrução vigente no momento sobre informações requeridas pela CVM é a de

N° 202, de 6 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o registro de companhia para

negociação de seus valores mobiliários em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão,

abordando as informações periódicas requisitadas e consolidando as Instruções N° 60 (de

14 de janeiro de 1987),73 (de 22 de dezembro 1987), 118 (de 7de maio de 1990) e 127 (de

26 de junho de 1990).

Para a companhia ser registrada na CVM, o estatuto social ou o Conselho de Administração

deve atribuir a um de seus diretores a função de relações com o mercado, que poderá ou

não ser exercida cumulativamente a outras atribuições executivas. Cabe a esse profissional

a prestação de informações aos investidores, à CVM e às Bolsas. Adicionalmente, o pedido

de registro de companhia deverá ser instruído com os seguintes documentos:

~ Ata da reunião que designou o diretor de relações com o mercado;

~ Composição acionária atual da companhia;

~ Declaração da Bolsa informando do deferimento do pedido de admissão à negociação

dos valores mobiliários da companhia, condicionando apenas à obtenção do registro na

CVM (no caso de se tratar de pedido de registro para negociação em Bolsa de Valores);

~ Último estatuto social;

~ Demonstrações financeiras e notas explicativas referentes aos três últimos exercícios

sociais, com parecer de auditor independente, indicando-se os jornais e as datas em que

foram publicadas;
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~. Demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, referentes ao

último exercício social ou do exercício em curso, com parecer de auditor independente,

elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, e acompanhadas de relatório

da administração;

~ Atas de todas as assembléias gerais de acionistas, realizadas nos doze meses anteriores

à data de registro na CVM;

~ Fac-símile dos certificados de todos os tipos de valores mobiliários emitidos pela

companhia ou, se for o caso, cópia do contrato mantido com instituição para execução

de serviço de ações escriturais;

~ Estudo de viabilidade econômico - financeira do projeto, indicando, inclusive, os

fatores de risco envolvidos no empreendimento, elaborado em data que anteceder em

até três meses a entrada do pedido na CVM, quando se tratar de companhia em fase pré

operacional;

~ Formulário de informações anuais - IAN;

~ Formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP;

~ Formulário de informações trimestrais - ITR, contendo dados sobre os três primeiros

trimestres do último exercício social.

Concedido o registro, a companhia deverá adotar os seguintes procedimentos:

~ Disponibilizar, no departamento de acionistas da companhia, as informações periódicas

e eventuais previstas na presente Instrução, nos prazos fixados enviando-as à CVM e às

Bolsas em que for negociada;

~ Proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a

ocorrência de qualquer alteração;

~ Zelar pela divulgação simultânea, para todo o mercado, de informações relevantes,

inclusive as relativas aos negócios da companhia, perspectivas de rentabilidade, vendas,

comportamento de custos e de despesas, veiculadas por qualquer meio de comunicação

ou em reuniões de entidades de classe, de modo a garantir a sua ampla e imediata

disseminação.
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9.2.1 Principais informações periódicas solicitadas pela CVM

As principais informações periódicas, requeridas pela CVM, consistem de :

9.2.1.1 IAN

Formulário de informações anuais entregue à CVM até 30 dias após a realização da

assembléia geral ordinária. Apresenta, dentre outros, os seguintes campos de

preenchimento:

~ Composição do conselho de administração e diretoria (inclusive com curriculum de

cada um dos componentes);

~ Posição acionária dos acionistas com mars de 5% de ações com direito a voto e

distribuição do capital social;

~ Eventos societários nos três últimos anos e disposições estatutárias;

~ Participações em empresas controladas e/ou coligadas;

~ Projeções empresariais e/ou resultados (informações facultativas);

~ Histórico da empresa e características do setor de atuação;

~ Produtos e serviços oferecidos e mix do faturamento;

~ Posicionamento no processo competitivo;

~ Processo de comercialização, distribuição e mercados;

~ Matérias-primas e fornecedores;

.~ Clientes principais por produtos e/ou serviços, e pedidos em carteira no três últimos

exercícios;

~ Patentes, marcas comerciais e franquias;

~ Períodos de sazonal idade nos negócios;

~ Problemas ambientais;

~ Ações judiciais com valor superior a 5% do patrimônio líquido ou do, lucro líquido;

~ Processo de produção;

~ Projetos de expansão, modernização e diversificação;

~ Propriedades;
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~ Estatuto social;

~ Informações sobre controladas e/ou coligadas (incluindo balanço patrimonial,

demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido e

relatório de desempenho).

9.2.1.2 DFP

Formulário das demonstrações financeiras padronizadas, elaboradas em moeda de

capacidade aquisitiva constante e abrangendo os últimos três exercícios SOCIaiSda

companhia. Seu prazo de entrega é de até um mês antes da data marcada para a realização

da assembléia geral ordinária; ou no mesmo dia de sua publicação pela imprensa ou de sua

colocação à disposição dos acionistas) o que ocorrer primeiro). Contém demonstrações

financeiras e, se for o caso, demonstrações da origem e aplicações de recursos;

demonstrações das mutações do patrimônio líquido, além de parecer dos auditores

independentes.

9.2.1.3 ITR

Formulário das informações trimestrais elaborado em moeda de capacidade aquisitiva

constante, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social,

executando-se o último trimestre. Seus campos de preenchimento requisitam, dentre outras,

as seguintes informações:

~ Balanço patrimonial do trimestre da informação e do trimestre anterior;

~ Demonstração dos resultados de trimestre da informação, acumulado no atual exercício,

do igual trimestre do exercício anterior e nele acumulado;

~ Notas explicativas às demonstrações financeiras;

~ Comentário do desempenho da companhia, de controladas/coligadas e consolidado (se

aplicável) no trimestre;

~ Participações em sociedades controladas e/ou coligadas;

~ Projeções empresariais e comentários sobre o comportamento das projeções;
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~ Demonstrações dos resultados de controladas/coligadas e consolidado, se aplicável;

~ Relatório da revisão especial por auditores independentes.

9.2.2 Divulgação de Fatos Relevantes

Como já mencionado anteriormente, ao tomar-se uma companhia aberta, a empresa passa a

ter a obrigatoriedade de prestar informações periódicas, em prazos especificados à CVM,

de acordo com a Instrução CVM 202, de 06.12.1993, tais como demonstrações financeiras,

DFP, IAN, ITR, sumário das decisões tomadas na AGO (Assembléia Geral Ordinária).

Ocorre, porém, que durante o exercício social, podem ocorrer fatos importantes em relação

à empresa que podem influenciar negativa ou positivamente o mercado e o interesse de

seus acionistas. Assim, a CVM instituiu normas para a divulgação destas informações

relevantes ocorridas e a responsabilidade por sua divulgação. Há duas Instruções básicas

sobre o assunto: a primeira é a Instrução CVM N° 31, e 8.02.84 e a Segunda, a Instrução

CVM N° 69, de 8.09.87.

9.2.2.1 Instrução CVM N° 31

Esta Instrução trata acerca da divulgação e do uso e informações sobre ato ou fato

relevante relativo às companhias abertas.

~ Definição de Ato ou Fato Relevante

Considera-se ato ou fato relevante qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos

de administração da companhia aberta, ou qualquer outro fato ocorrido nos seus negócios

que possa influir de modo ponderável:

I. Na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta; ou

n. Na decisão dos investidores em negociar com aqueles valores mobiliários; ou

Ill. Na determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à

condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia.
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~ Modalidadesde Ato ou Fato Relevante

A CVM, ao dispor sobre ato ou fato relevante definiu suas modalidades, até a título de

melhor clarificação da definição. Há que se ter em mente, porém, que não se esgotou o

assunto, uma vez que admite que qualquer ato ou fato relevante seja de caráter político,

administrativo, técnico, negocial ou econômico financeiro, que possa vir a produzir os

efeitos elencados de I a IH acima deverá ser divulgado, por sua determinação.

Assim, pode-se elencar as modalidades de ato ou fato relevante, lembrando uma vez mais

que não esgotam o assunto:

I. Mudanças no controle da companhia;

11. Fechamento de capital da companhia;

III. Incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da companhia;

IV. Mudanças significativas na composição da companhia;

V. Reavaliação dos ativos da companhia;

VI. Alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia;

VII. Desdobramento de ações ou atribuição de bonificação;

VIII. Aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento,

ou alienação dessas ações;

IX. Lucro ou prejuízo apurado nas demonstrações financeiras da companhia e a

atribuição de dividendos;

X. Atraso no pagamento de dividendos ou perspectivas de alteração na distribuição de

dividendos;

XI. Celebração ou extinção de um contrato significativo para a companhia, ou o

insucesso na sua realização, cuja expectativa de concretização era de conhecimento

público;

XII. Requerimento de concordata, de falência, ou propositura de ação contra a

companhia que, se vier a ser julgado procedente, possa afetar a sua situação

econômico financeira;
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XIII. Produção, em escala industrial, comercialização ou desativação de um produto que

possa repercutir de modo expressivo no desempenho da sociedade;

XIV. Qualquer descoberta, mudança ou desenvolvimento na tecnologia ou nos recursos

da companhia que possa vir a alterar significativamente os seus resultados.

~ Responsabilidade Subjetiva de Comunicação

Os administradores da empresa (assim entendidos como os membros de quaisquer órgãos

com [unções técnicas ou consultivas, criadas pelo estatuto) são os responsáveis pela

comunicação imediata à CVM e à Bolsa de Valores onde tem seus valores mobiliários

negociados, bem como pela divulgação pela imprensa do ao ou fato relevante, no mesmo

jornal de grande circulação onde a companhia efetua as publicações ordenadas pela Lei N°

6.404/76 e a Instrução CVM N° 2/78.

Dentre os Administradores, o dever de comunicação e divulgação cabe ao Diretor de

Relações com Investidores. Cabe-se observar que este dever do Diretor de Relações com

Investidores só exime a responsabilidade dos demais administradores caso haja previsão

estatutária expressa neste sentido, observado que caso o administrador, tendo

conhecimento de não cumprimento dos deveres estatuídos em Lei por seu predecessor, ou

pelo administrador competente, será considerado solidariamente responsável, caso não

comunique o fato à assembléia geral.

~ Sigilo Acerca do Ato ou Fato Relevante

Casos há em que a divulgação de ato ou fato relevante pode colocar em risco interesse

legítimo da companhia. Nestas hipóteses, excepcionalmente, tais atos ou fatos relevantes

poderão deixar de ser divulgados, por decisão dos Administradores da companhia, ficando

obrigados a divulgar o ato ou fato relevante caso a informação escapar ao seu controle ou a

cotação das ações da companhia apresentar oscilações atípicas.
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É facultado à companhia, ainda, submeter à CVM proposta a ser encaminhada ao seu

Presidente, de manutenção de sigilo. Caso a CVM decida pela revelação, esta será imediata

tanto à Bolsa de Valores quanto à divulgação nos meios de comunicação. Cabe observar,

ainda, que a CVM poderá, por iniciativa própria ou de acionista, determinar a divulgação

de qualquer ato ou fato relevante. A CVM e a Bolsa de Valores podem determinar a

interrupção de negociação de valores mobiliários de uma empresa quando houver dúvida

acerca da disponibilidade, pelo público investidor, de ato ou fato relevante, o que, aliás, tem

sido uma prática muito utilizada.

~ Uso de Informação Privilegiada

Ao mesmo tempo em que se tem a obrigatoriedade de comunicação e divulgação de ato ou

fato relevante, há que se observar o dever de manutenção de sigilo a respeito de

informações confidenciais, objeto de negociações em andamento, por exemplo. A

divulgação da informação privilegiada ou o seu uso para vantagem, para si ou para outrem,

é vedada, sujeita à penalidades previstas na Lei 6385/76.

As disposições acerca do uso e divulgação de informações privilegiadas aplicam-se tanto a

administradores, acionistas controladores ou qualquer pessoa que, em razão de seu cargo,

função ou posição tenha acesso à informação quanto às negociações realizadas em Bolsa de

Valores e em Mercado de Balcão, quanto às realizadas fora das Bolsas e Valores e sem a

interveniência de instituição integrante do sistema de distribuição.

~ Negociações de Valores Mobiliários por Administrador e Acionistas Controladores

Há que se observar, ainda, que as figuras do administrador e do controlador não se

confundem com a da companhia. Deste modo, têm obrigação de informar a esta a

quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia e de

sociedades controladas e controladoras abertas de que sejam titulares, nos prazos

estipulados pela Instrução.
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~ Penalidades

A transgressão às disposições estabelecidas pela Instrução CVM N° 31 configura infração

grave, para os efeitos do parágrafo 3° do art. 11 da Lei 6385/76.

9.2.2.2 Instrução CVM N° 69

Esta Instrução trata acerca da divulgação de informações na aquisição de ações com direito

a voto de companhia aberta

~ Hipótese de Aplicação da Instrução

Sempre que alguém atingir participação, direta ou indireta, no capital representado por

ações de companhia aberta, que corresponda a 10% ou mais de espécie ou classe com

direito a voto deve divulgar declaração contendo informações sobre a transação.

Ainda, quando pessoa ou grupo de pessoas, detendo percentual igualou superior a 10%,

vier a elevar sua participação em 5%.

~ Conteúdo da Declaração

A declaração a que nos referimos deverá conter as seguintes informações:

I. Nome e qualificação dos adquirentes;

n. Objetivo da participação e quantidade visada;

Ill. Número de ações, bem como de direitos de subscrição de ações de espécie ou

classe com direito a voto, já detido, direta ou indiretamente, pelo(s) adquirentes ou

pessoa(s) a ele(s) ligadas;
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IV. Número de debêntures conversíveis em ações com direito a voto, compra e venda de

ações ou debêntures conversíveis em ações ordinárias e preferência para adquiri-

las, ainda que não arquivadas na sede da companhia.

Observe-se que qualquer mudança nos fatos ou intenções feitas deve ser divulgada

imediatamente, retificando ou ratificando as declarações anteriores.

~ Divulgador

Tem o dever de divulgar a aquisição de ações com direito a voto, observado o comentado

acima, qualquer pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou

representando um mesmo interesse. A Instrução prevê que presume-se que estejam sempre

atuando em conjunto os conglomerados financeiros, as sociedades coligadas, controladas,

associadas ou vinculadas uma à outra sob qualquer forma, assim como os investidores

institucionais em relação às entidades pelas quais sejam administrados ou estejam ligados,

sem prejuízo de que outras pessoas venham .a ser identificadas como integrantes de um

mesmo grupo de interesses. Quando ocorre a hipótese de pessoas estarem agindo em

conjunto representando um mesmo interesse, pode-se designar uma pessoa como

encarregada do cumprimento do dever de comunicação e divulgação, o que não eximirá a

responsabilidade das outras partes.

~ Forma de Divulgação

Inicialmente, as declarações devem ser encaminhadas à CVM. Observe-se que os

interessados podem solicitar à CVM a dispensa de divulgação na imprensa. Na análise

quanto à dispensa ou não, a CVM levará em conta:

I. O grau de dispersão das ações da companhia no mercado;

lI. Declaração do adquirente de que suas compras não objetivam alterar a

composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade.
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Não sendo acolhido o pedido de dispensa, o adquirente deverá divulgar a informação na

imprensa, na forma da Instrução CVM N° 2/78, encaminhando, simultaneamente às bolsas

de valores onde forem negociadas as ações da companhia, se for o caso.

Se a aquisição se der em público pregão a comunicação à CVM será feita antes da abertura

do pregão subsequente; se em mercado de balcão ou mediante quaisquer negociações

privadas, em até 24 horas contadas de sua realização.

~ Penalidades

A transgressão às disposições estabelecidas pela Instrução CVM N° 69 configura infração

grave, para os efeitos do parágrafo 3° do art. 11 da Lei 6385/76.
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10 Novas Tendências do Mercado de Capitais Brasileiro

10.1 Rating

o Rating consiste numa análise profissional que origina uma opinião subjetiva. Tal opinião

reflete a capacidade de um determinado tomador de honrar seus compromissos quando do

vencimento de suas obrigações (principal e juros).

10.1.1 Ratings Corporativos

: Dentre os diversos tipos de Rating, existem dois tipos distintos de Ratings corporativos. O

primeiro deles refere-se apenas a capacidade de pagamento da empresa. A estrutura

analítica para o Rating de empresas é baseada na avaliação voltada ao negócio, como

também, a avaliação econômico financeira. Dentre os principais pontos analisados estão:

)- Características da Indústria; perspectivas de crescimento, sazonalidade, tecnologia,

aspectos regulatórios, níveis de capital intensivo, necessidades de investimento em

pesquisa e desenvolvimento, ambiente competitivo.

)- Posicionamento Competitivo; participação de mercado, eficiência operacional, escala,

diversificação, gerenciamento.

)- Risco Financeiro; conservadorismo ou agressividade na gestão financeira;

)- Contabilidade; bases de conciliação, reconhecimento de receitas, depreciação,

provisões, balanços expressos em moedas diferentes, levantamentos de inventário,

obrigações não apresentadas em balanço.

)- Rentabilidade; retornos de capital, margens de lucro, retornos sobre ativos.

)- Alavancagem Financeira; Relação entre capital próprio e de terceiros.

)- Administração de Fluxo de Caixa;

)- Qualidade dos Acionistas ou Grupo Empresarial Controlador; ;/
)- Acesso ao Mercado Financeiro Local; Facilidade na obtenção de linhas de

financiamento ou na emissão de valores mobiliários.
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o outro consiste na classificação de uma emissão de um título ou valor mobiliário

específica, que tem seu foco também voltado a estrutura da operação, possibilitando a

melhor avaliação da relação risco retorno e permitindo a comparação entre títulos

semelhantes. Dentre os fatores analíticos complementares para este tipo de análise, pode-se

citar:

~ Qualidade das Garantias;

~ Possibilidade de Isolamento de Fluxos de Caixa (Securitização, por exemplo);

~ Existência ou não de Fundos de Amortização;

10.1.2 Utilização de Rating no Brasil

Diferentemente de outros países emergentes, como é o caso de México e Argentina, a

legislação brasileira não exige a classificação de operações ou empresas através de agências

profissionais ou de Rating. Deste modo, qualquer movimento pela adoção plena do Rating

no mercado doméstico indicaria uma demanda do próprio mercado de capitais.

Esta demanda existe e tem partido, principalmente, de investidores institucionais. Dentre os

investidores que mais demonstram interesse em instituir o Rating no mercado doméstico

estão os fundos de investimento. Estes gestores de recursos buscam diferenciação em

relação aos concorrentes apresentando transparência em suas carteiras. Através do Rating, o

cotista tem a possibilidade de identificar se o perfil estipulado a um de~erminado fundo

administrado é coerente com os valores mobiliários componentes de seu portfólio. Em

outras palavras, num fundo de perfil conservador, espera-se que sejam adquiridos apenas

títulos emitidos por empresas de primeira linha ou derivados de operações estruturadas

onde riscos intrínsecos são mitigados.

Por outro lado, desde a desvalorização do Real em Janeiro de 1999, quando alguns fundos

de investimento tiveram seus patrimônios praticamente perdidos face às posições vendidas

em Dólar, cresceu muito a procura por Rating não apenas de carteiras, mas também, do
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próprios gestores de recursos, os quais passaram a contratar agências de classificação de

risco para mostrar ao mercado seguem coerentemente suas estratégias de tomada de

decisão. Dentre as informações necessárias para avaliação de gestores de recursos, no caso

os fundos de investimento, pode-se citar:

~ Perfil de cotista;

~ Taxas de administração cobradas;

~ Descrição de produtos;

~ Experiência dos profissionais;

~ Aspectos estratégicos como crescimento;

~ Importância da empresa gestora dentro do grupo financeiro a que pertence;

~ Processo de tomada de decisão;

~ Ferramentas utilizadas para controle de risco;

~ Informações disponibilizadas aos clientes.

Os fundos de pensão, por sua vez, devido ao fato de possuírem quase metade de suas

carteiras (item 8.1) administradas por terceiros, também vêm apresentando tendências de

adoção de Rating para selecionar gestores de recursos (no caso os próprios administradores

de fundos de investimentos). Além disso, devido ao alto custo de manutenção de

departamentos de pesquisa e análise de riscos de crédito, as fundações têm cada vez mais

procurado apoio a tomada de decisão junto ao mercado. Neste sentido, a decisão de compra

de papéis privados passa a ser facilitada quando um determinado valor mobiliário possui

Rating por uma agência de classificação de risco de alta credibilidade.

10.1.3 O Rating do Ponto de Vista dos Emissores

Para as empresas emissoras de valores mobiliários o Rating somente apresentaria algum

tipo de vantagem se refletisse diretamente na redução de custo das operações. Tal fato não

tem comprovação estatística pois existe apenas uma pequena quantidade de emissões com

Rating no mercado de capitais brasileiro.

106



Segundo a Sra. Regina Nunes, Diretora de Marketing da Standard & Poor's, uma

classificação específica para uma emissão local pode custar, dependendo do nível de

disclosure da companhia, entre US$ 25 e 40 Mil. Este custo, em alguns casos, pode

representar mais que a somatória de todas as despesas envolvidas numa emissão de

Commercial Papers, incluindo comissões de coordenadores, registros na CVM, publicações

etc.

Além disso, existe um elevado nível de rejeição por parte de muitas empresas que temem

obter classificações abaixo do esperado, o que pode vir a refletir negativamente em seus

negócios. Desta forma, muitas análises efetuadas pelas agências de classificação de risco

não são divulgadas ao mercado devido a não concordância por parte dos emissores.

10.2 Código de Auto Regulação da ANBID

Falar em auto regulação implica estar tratando do disclosure de informações ao mercado,

em geral a respeito da empresa e seu segmento de atuação. O full disclosure, baseado no

princípio de que toda informação material deve ser fornecida ao mercado, dá transparência

e ênfase aos aspectos necessários às projeções financeiras. O disclosure compõe-se em

importante instrumento para o investidor na sua tomada de decisão quanto à realização ou

não por determinado investimento.

10.2.1 Histórico

Com a evolução dos tempos e as mudanças mercadológicas e até econômicas, tornou-se

mais patente a pressão do mercado para que os investidores tenham mais informações e,

consequentemente, maior poder de decisão. Voltou-se, assim, para um objetivo de se

estabelecer parâmetros para a divulgação de fatos e informações relevantes aos

investidores.
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Deste modo, além das informações requeridas pelas Instruções CVM 13/80 e 31/84, tanto

por ocasião de emissões de valores mobiliários quanto nos casos de informações e fatos

relevantes ocorridos em relação à companhia, estabeleceu-se uma nova sistemática de

prestação de informações aos investidores. A iniciativa veio da Associação Nacional dos

Bancos de Investimento - ANBID, que implementou em dezembro de 1998 o chamado

"Código de Auto Regulação para as Operações de Colocação e Distribuição de Títulos e

Valores Mobiliários no Brasil", ou simplesmente "Código de Auto Regulação da ANBID".

A fiscalização passa, assim, a ser feita, dentro de suas competências e restrições legais

como associação, também, pela ANBID, além da CVM. Cabe observar que assunto é

novo no Brasil e que a questão de responsabilidade e penalidades poderão ser melhor

avaliadas com o passar do tempo, diante da aplicação do novo conjunto de regras.

10.2.2 Principais Características do Código

10.2.2.1 Abrangência

O Código de Auto Regulação aplica-se, quanto ao objeto, às operações de colocação e

distribuição pública de títulos e valores mobiliários de companhias abertas no Brasil e

quanto ao sujeito, às instituições filiadas à ANBID e às demais instituições que aderirem as

suas regras de conduta ("Instituições Participantes").

10:2.2.2 Padrões Mínimos de Informação ao Mercado

Na colocação e distribuição pública de valores mobiliários, as Instituições Participantes

deverão observar todas as exigências estabelecidas pela legislaçãolregulamentação do

mercado de capitais brasileiro. Visando a atender à necessidade de prover informações

necessárias à tomada de decisão de investimento foi que o Código de Auto Regulação

estabeleceu parâmetros mínimos de informação a ser prestada ao investidor, além das

requeridas pela legislação/regulamentação.
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Assim, estabeleceu-se no Código de Auto Regulação que o meio a ser utilizado para se

atingir os parâmetros mínimos de informação é a elaboração cuidadosa dos prospectos

definitivo e preliminar da distribuição pública. Para tanto e, tendo por fim a verificação da

veracidade e precisão das informações constantes dos Prospectos, foi instituída a

. realização de due diligence, já utilizada nas operações que envolviam distribuição de

valores mobiliários no mercado externo.

Due diligence consiste, pela interpretação do código, na adoção de um procedimento de

verificação de informações junto ao emissor de valores mobiliários, analisando-se

documentos e buscando-se precisar informações relevantes junto à administração da

mesma. Cabe observar que a divulgação da informação relevante é fundamental pois ela

influirá na decisão do investidor quanto em adquirir o título ou ou se desfazer de um

determinado título.

Note-se, portanto, que a divulgação da informação relevante poderá determinar ou não o

sucesso da colocação de determinado valor mobiliário de uma empresa. Não significa dizer,

no entanto, que impedirá o sucesso da colocação, mas sua adequada disposição ao público

investidor poderá impedir que este alegue que pagou caro por um título de uma empresa

que não condizia com a realidade do momento.

Assim, o Código de Auto Regulação exemplificou o tipo de informação mínima que deve

ser prestada ao investidor, sem esgotar o assunto, posto que cada companhia e setor de

atuação poderá determinar necessidades outras.

Abaixo estão elencados e brevemente comentados os aspectos abordados pelo Código de

Auto Regulação, os quais, além das informações requeridas pela legislação pertinente ao

mercado de capitais e geral, devem ser objeto de abordagem durante o processo de due

diligence e a constar do Prospecto:
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I. Fatores de risco: todo e qualquer fato relativo à companhia emissora e ao seu

mercado de atuação que possa, de alguma maneira, afetar a decisão do potencial

investidor no que diz respeito à aquisição do valor mobiliário em questão;

lI. Atividades da companhia:

(i) descrição dos negócios, processos produtivos e mercados de atuação da

companhia emissora e suas subsidiárias;

(ii) fatores macroeconômicos que exerçam influência sobre os negócios da

companhia emissora;

(iii) listagem dos produtos e/ou serviços por ela oferecidos e participação

percentual dos mesmos na receita total da companhia emissora;

(iv) descrição de produtos e/ou serviços em desenvolvimento;

(v) relacionamento com fornecedores e clientes;

(vi) relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros;

(vii) efeitos da ação governamental no negócio da companhia emissora e

regulamentação específica das atividades (se houver);

(viii) informações sobre patentes, marcas e licenças;

(ix) contratos relevantes celebrados pela companhia emissora e possíveis efeitos

nos negócios que possam ser causados por renegociações contratuais;

(x) número de funcionários e política de recursos humanos;

(xi) principais concorrentes os mercados em que atua.

lII. Análise e discussão da administração a respeito das demonstrações financeiras:

Comentário detalhado, explicando:

(i) as razões das variações das contas das demonstrações de resultados da

companhia emissora, tomando por referência ao menos os últimos 3

exercícios sociais;

(ii) impacto da inflação;

(iii) discussão e análise da capacidade de pagamento da companhia emissora face

aos seus compromissos financeiros.
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IV. Informação acerca dos títulos e valores mobiliários existentes e a serem emitidos

(i) informações sobre as principais características dos títulos e valores

mobiliáros (exemplo: espécie, forma de remuneração e local de negociação);

(ii) histórico da cotação dos títulos e valores mobiliários (quando houver).

V. Pendências Judiciais

Descrição dos processos judiciais e/ou administrativos em curso, com indicação de

valores relevantes envolvidos, perspectivas de êxito e informação sobre

provisionamento.

VI. Transações com partes relacionadas

Descrição de transações com empresas ou pessoas ligadas à companhia emissora.

Caso as Instituições Participantes desempenhem atividades em outra área de atuação em

relação à companhia emissora e/ou ao acionista ofertante, tais atividades deverão ser

informadas ao mercado nos Prospectos, no material de marketing da operação e nos

relatórios de análise eventualmente preparados por quaisquer instituições participantes da

operação.

Ficou protegido o sigilo a respeito de informações confidenciais, estando as Instituições

Participantes impedidas de valer-se delas no aconselhamento a terceiros ou como parâmetro

para realização de negociação de títulos e valores mobiliários que estejam sendo ofertados.

10.2.2.3 As Reuniões de Due Diligence

Na apuração das informações a serem prestadas aos investidores no prospecto, que poderá

ser elaborado de forma preliminar para utilização nos períodos de marketing da operação

(road shows) ou definitiva, após a aprovação da CVM, têm papel fundamental a empresa

emissora (seus administradores e executivos) que atuam na prestação de informações, os

advogados contratados e o coordenador líder da operação.
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A participação dos assessores legais no processo de due diligence envolve as seguintes

atividades:

~ Busca de informações e análise de documentos para subsidiar a preparação do

prospecto;

~ Discussão e questionamento junto a várias áreas da emissora (financeira, comercial,

cobrança, produção e jurídica);

~ Reuniões com o coordenador líder, executivos da emissora e auditores independentes,

visando a confirmar a precisão e qualidade das informações a serem prestadas no

prospecto;

~ Elaboração do prospecto - redação e comentários destinados ao atendimento dos

requisitos legais e do Código de Auto Regulação.

Cabe notar, ainda, que a participação do assessor legal poderá ou não envolver a emissão

de uma legal opinion em relação ao processo de due diligence e à elaboração do prospecto.

Este é um aspecto importante para a determinação de grau de responsabilidade do

coordenador líder e do assessor legal.

10.2.3 Responsabilidade Pelas Informações Prestadas

o artigo 14 da Instrução CVM N° 13/80 determina que:

"Os administradores da companhia emissora são responsáveis pela veracidade das

informações encaminhadas à CVM, através do líder da emissão por ocasião do registro".

Assim, fica caracterizada a responsabilidade dos administradores da companhia emissora

em relação às informações prestadas.
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Por outro lado, o parágrafo IOdo mesmo dispositivo dispõe que:

"Ao líder da distribuição cabe desenvolver esforços no sentido de verificar a suficiência e

qualidade das informações, fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, e

necessárias a uma tomada de decisão por parte de investidores, inclusive aquelas eventuais

ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do parecer

sobre a viabilidade do empreendimento que venham a integrar o prospecto de emissão".

Assim, estabeleceu-se uma responsabilidade aos líderes de colocação/distribuição de

valores mobiliários quanto à verificação das informações prestadas pela emissora. Neste

sentido, o processo de due diligence bem conduzido mitiga a possibilidade de

responsabilização disciplinar e civil decorrente da prestação de informações falsas ou

inexatas. Não se poderá esquecer, ainda, o disposto no artigo 159 de nosso Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

Este dispositivo tem aplicação mais ampla, pois todo aquele que causar dano a outrem

ficará obrigado a repará-lo. Assim, não só os administradores da emissora e o coordenador

líder ficam sujeitos a responsabilização, mas também os assessores legais. Por se tratar de

assunto extremamente recente em nosso mercado, não há, ainda, delimitação de graus de

responsabilidades entre os agentes das operações. É assunto cada vez mais discutido e que

passa a ter relevância.

10.2.4 Prospecto

o instrumento de divulgação das informações objeto do Código de Auto Regulação é o

prospecto, para as operações em que é o mesmo exigido pela CVM. Observe-se, no entanto,

que de acordo com a Deliberação ANBID N° 1, de 11 de fevereiro de 1999, é obrigatória a

confecção do prospecto para as operações de Notas Promissórias com prazos acima de 180
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dias, observando-se os padrões do Código de Auto Regulação. Já nos casos de emissões de

Notas Promissórias com prazos de até 180 dias, é facultada a confecção do prospecto,

observando-se, porém, que se elaborados, deverão respeitar os padrões estabelecidos pelo

Código de Auto Regulação.

10.2.5 Dispensa de Atendimento às Normas

É dispensado o atendimento às disposições relativas a prestação de informações nas

seguintes hipóteses de distribuições públicas de títulos e valores mobiliários:

~ Cujo valor da operação seja igualou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de

Reais);

~ Cujo acionista vendedor seja a BNDESPAR.

10.2.6 Registro de Operações junto a ANBID

As operações deverão ser registradas junto à ANBID no prazo de 30 dias a contar da data

de concessão do respectivo registro junto à CVM. Os documentos a serem encaminhados à

ANBID pelo diretor de mercado de capitais da instituição participante para instrução do

pedido de registro são:

I. Prospecto preliminar e definitivo da operação;

11. Contrato de colocação de distribuição de títulos e valores mobiliários e, se for o

caso, o instrumento de subcontratação de colocação dos títulos;

Ill. Comprovante de pagamento da taxa de registro recolhida junto à ANBID,

correspondente a 0,001% sobre o valor da emissão, limitado a R$ 10.000,00;

IV. Material de marketing da operação;

V. Outros documentos que a instituição participante entenda como necessários à

instrução do pedido de registro.
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As instituições participantes são orientadas pela área técnica da ANBID, subordinada à

Comissão de Acompanhamento de Mercado de Capitais. O pedido de registro é analisado

pela Comissão de Acompanhamento de Mercado de Capitais da ANBID e pelo Conselho

de Auto Regulação do Mercado de Capitais, os quais poderão solicitar informações

adicionais sobre a operação, tendo o coordenador líder prazo de atendimento de 15 dias

contados da data de solicitação.

10.2.7 Comissão de Acompanhamento

A Comissão de Acompanhamento de Mercado de Capitais é composta de 5 membros e

respectivos suplentes, sendo um Presidente, um Vice-presidente e os demais membros sem

designação específica, indicados pela Comissão de Mercado de Capitais da ANBID e

nomeados pela sua Diretoria, dentre indivíduos de ilibada reputação e idoneidade moral e

com notórios conhecimentos acerca de operações das quais trata o Código de Auto

Regulação, ou seja, Ações, Debêntures, Notas Promissórias, ofertas secundárias de Ações e

outros valores mobiliários. Cabe observar que não haverá qualquer forma de remuneração

aos membros.

O prazo de mandato da Comissão de Acompanhamento é de 2 anos, permitida a

recondução. A Comissão de Acompanhamento reúne-se, ordinariamente, a cada 2 meses e,

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer membro da

mesma.

As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, sendo necessária a

presença, no mínimo, de 3 membros da Comissão de Acompanhamento do Mercado de

Capitais. Caso haja empate, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de

Auto Regulação do Mercado de Capitais.
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10.2.7.1 Atribuições da Comissão de Acompanhamento

Dentre as atribuições da Comissão de Acompanhamento, estão as seguintes:

I. Conhecer, analisar e aprovar os relatórios preparados e encaminhados pela Área

Técnica relativos às operações, de forma a verificar a conduta das instituições

participantes, em face das normas que regem os mercados de capitais e financeiros,

bem como das normas estabelecidas pelo Código de Auto Regulação;

lI. Orientar as atividades da Área Técnica visando à elaboração de pareceres de

orientação destinados às instituições participantes, com o objetivo de auxiliá-las a

atuar em conformidade com os parâmetros estabelecidos no Código de Auto

Regulação e das normas referentes a mercados de capitais e normas vigentes no

país;

IlI. Conhecer as irregularidades ou reclamações formuladas contra a atuação das

Instituições Participantes e acompanhar o seu desenvolvimento junto à Área

Técnica da ANBID;

IV. Expedir recomendações às Instituições Participantes;

V. Fazer o e encaminhamento interno na ANBID, bem como manifestar-se, se for o

caso, a respeito dos casos de inobservância às normas do Código de Auto

Regulação, identificados pela Área Técnica;

VI. Orientar a Área Técnica, inclusive fixando-lhe atribuições com o fim de se atingir

os objetivos estabelecidos no Código de Auto Regulação.

10.2.8 Conselho de Auto Regulação

O Conselho de Auto Regulação do Mercado de Capitais é composto de 7 membros e

respectivos suplentes, sendo um Presidente, um Vice-presidente, os quais são escolhidos

pela Diretoria da ANBID, e os demais membros sem designação específica, dentre os quais

3 membros deverão ser profissionais da área de mercado de capitais de instituições

financeiras, indicados pela Diretoria da ANBID e 4 membros indicados por outras
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instituições vinculadas ao mercado de capitais escolhidas pela Diretoria da ANBID, dentre

indivíduos de ilibada reputação e idoneidade moral e com notórios conhecimentos acerca

de operações das quais trata o Código de Auto Regulação. Assim como os membros da

Comissão de Acompanhamento do Mercado de Capitais, não haverá qualquer forma de

remuneração aos membros.

o prazo de mandato da Comissão de Acompanhamento é de 2 anos, permitida a

recondução. O Conselho de Auto Regulação do Mercado de Capitais reúne-se, a cada 6

meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu presidente,

ou em sua ausência, por qualquer membro, ou, ainda, no prazo de 30 dias, quando houver

encaminhamento pela Comissão de Acompanhamento do Mercado de Capitais, de

processo relativo inobservância do Código de Auto Regulação pelas Instituições

Participantes. As deliberações serão tomadas pela maioria de votos dos presentes, sendo

necessária a presença, no mínimo, de 4 membros da Comissão de Acompanhamento do

Mercado de Capitais. Caso haja empate, caberá ao Presidente o voto de desempate.

10.2.9 Processo Operacional

Conforme comentado acima, caberá ao Conselho de Auto Regulação a condução de

processos provindos da Comissão de Acompanhamento do Mercado de Capitais,

destinados à averiguação e julgamento de casos identificados como de inobservância, pelas

Instituições Participantes, das regras e normas estabelecidas pelo Código de Auto

Regulação da ANBID.

A fases do processo são as seguintes:

I. Recebido o relatório da Comissão de Acompanhamento do Mercado de Capitais, é

instaurado o processo;

11. Dentre os membros do Conselho de Auto Regulação do Mercado de Capitais,

excluído o Presidente, é sorteado o Relator do Processo, o qual o presidirá;
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III. No prazo de 10 dias úteis a contar da data do recebimento do processo, o Relator

determina a notificação da Instituição Participante interessada para apresentação de

sua defesa prévia, a qual deverá estar acompanhada de todos os documentos

pertinentes. Poderá ser solicitada a oitiva de 3 testemunhas;

IV . Terminado o prazo para apresentação da defesa prévia, o Relator proferirá

despacho pelo qual será designada audiência para oitiva da Instituição Participante

interessada e das testemunhas;

V. Finda a audiência, o Relator tem 5 dias úteis para apresentar seu relatório ao

Presidente do Conselho de Auto Regulação, sendo o processo, juntamente com o

relatório, distribuído a todos os membros do Conselho de Auto Regulação para que

seja incluído em pauta para julgamento dentro de, no máximo, 20 dias;

VI. Na sessão de julgamento, após a leitura do relatório, o Relator dará a palavra para a

Instituição Participante interessada, pelo prazo de 20 minutos, para que ofereça suas

razões finais de defesa. Em seguida, o Relator e os demais membros do Conselho

de Auto Regulação, nessa ordem, proferirão seus votos em sessão de votação

secreta, observadas as normas quanto ao quórum de deliberação e à forma de

desempate, se for o caso;

VII. Qualquer membro do Conselho de Auto Regulação poderá requerer vistas do

processo, o qual será automaticamente incluído na pauta da próxima sessão para

julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 15 dias.

VIII. Terminado o julgamento, o processo será encaminhado ao Relator para lavratura do

acórdão, o qual deverá conter a ementa notificada à Instituição Participante

interessada.

10.2.10 Infrações e Penalidades

As Instituições Participantes, infratoras das normas estabelecidas no Código de Auto

Regulação estarão sujeitas às seguintes penalidades, que serão aplicadas considerando-se as

circunstâncias agravantes e atenuantes:
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I. Advertência, acompanhada de recomendação do Conselho de Auto Regulação, em

carta reservada;

lI. Advertência pública do Presidente do Conselho de Auto Regulação a ser divulgada

nos meios de comunicação da ANBID de circulação regular;

III. Proibição temporária, a ser divulgada nos meios de comunicação da ANBID, do uso

dos seguintes dizeres, em qualquer operação de colocação e distribuição de títulos e

valores mobiliários da qual participe;

"Este prospecto foi preparado com base em informações prestadas pela companhia

emissora, visando ao atendimento dos padrões mínimos de informação

estabelecidos para o colocação e distribuição pública de títulos valores mobiliários

definidos pelo Código de Auto Regulação da ANBID para as Operações de

Colocação e Distribuição Pública de Títulos e Valores Mobiliários no Brasil, o que

não implica, por parte da ANBID, garantia de veracidade das informações

prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, das

instituições participantes e/ou dos títulos e valores mobiliários objeto da

distribuição";

IV. Desligamento da ANBID, a ser divulgado nos meios de comunicação da

Associação, por deliberação da Assembléia Geral, mediante recomendação do

Conselho de Auto Regulação, ou anulação do Termo de Adesão da Instituição

Participante, por decisão do Conselho.
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11 Conclusões

o mercado de capitais no Brasil, desde seus primórdios, tem passado por inúmeras

transformações que, de uma forma geral, têm como foco principal aproximar ou assemelhar

o mercado local aos mercados maduros internacionais. Apesar de muitos esforços, estudos

como o da FIPE, apresentados no capítulo 4 deste documento, demonstram uma tendência

clara de fechamento de capital das companhias abertas, não compensada pelo movimento

de abertura de capital, que nos últimos anos esteve representado apenas pela criação de

novas holdings e companhias de propósito específico (principalmente devido ao processo

de privatização). Tal tendência deve-se, segundo a pesquisa, a não existência de uma

relação vantajosa entre o custo de manutenção do capital aberto e os seus respectivos

benefícios. Neste estudo, também se demonstrou a baixa alavancagem financeira

apresentada pelas empresas brasileiras (atualmente considerada entre as três mais baixas do

mundo), o que deve-se a diversos fatores, entre eles o alto custo do capital financeiro de

terceiros e a pouca disponibilidade de linhas de longo prazo no país. Mesmo assim, muito

embora exista um ambiente de enorme adversidade, verifica-se um amplo espaço para o

desenvolvimento dos mercado de valores mobiliários no Brasil, principalmente para papéis

de curto prazo que demandam estruturações mais simples e rápidas, como também, podem

representar custos menores de captação quando comparados aos empréstimos

convencionais. Neste contexto, o mercado de Commercial Paper tende a se tornar um dos

alicerces do mercado local de capitais, porém é notório que existe ainda um longo caminho

a se percorrer.

No caso específico do Commercial Paper brasileiro, conclui-se que consiste ainda num

mercado muito recente quando comparado com outros de históricos já seculares, como

ocorre nos EUA. Seu efetivo crescimento iniciou-se apenas após alterações paliativas, tanto

legais como tributárias, implementadas no início dos anos 90 (conforme descrito no

capítulo 6). Apesar de muitas iniciativas já tomadas pela CVM, porém, tardará muito para \ .'

que se crie um ambiente mercadológico propício ao desenvolvimento do Commercial Paper

no Brasil.
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Em termos comparativos, segundo a ANDIMA, o estoque (outstanding) de Commercial

Papers no Brasil, em setembro de 1999, era de R$ 3,5 Bilhões, o que não chegava a

representar 9% do total de CDBs em carteira no mercado ou equivalente a apenas 0,4% do

PIB estimado para o ano. Além disso, verifica-se que os títulos públicos constituem a

grande barreira de desenvolvimento do mercado de renda fixa de curto prazo, já que a

dívida pública em julho de 1999 (apenas referente a papéis federais), segundo informações

do Banco Central, aproximava-se de R$ 384 Bilhões, o que significava aproximadamente

40% doPIB. Como abordado no capítulo 7, face a preferência dos investidores aos títulos

públicos, grande parte do capital disponível atualmente está portanto financiando o governo

ao invés de financiar o setor produtivo.

Outro ponto a se ressaltar relaciona-se ao aspecto regulatório. Muito embora este título seja

considerado como commodity pela comunidade financeira em geral, no Brasil verifica-se

ainda uma excessiva e restritiva legislação que impede uma maior alavancagem do

Commercial Paper. Isto porque as autoridades monetárias brasileiras não querem a

desintermediação plena da economia pois isto implicaria na perda do controle da liquidez e

da política creditícia locais.

As imposições legais afetam também o tamanho do mercado pois, atualmente, no que se

refere aos potenciais compradores, verifica-se uma concentração de Commercial Papers nas

carteiras de grandes investidores institucionais, os quais possuem limites legais para a

aquisição de emissões privadas. Desta forma, o tamanho do mercado está limitado, por um

lado, pelos patrimônios dos investidores institucionais, e por outro, pelos limites máximos

impostos pelos órgãos reguladores (vide capítulo 8). Além disso, o valor nominal mínimo

de cadaNota Promissória, atualmente próximo de R$ 300 Mil, não permite que o investidor

de pequeno tenha acesso a este tipo de título.

Outra abordagem seria o aspecto do disclosure no Brasil que, por não se tratar de uma

prática bem desenvolvida no país, acaba também limitando o acesso destes pequenos

investidores às informações das empresas, dificultando a tomada de decisão.
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A divulgação de informações ainda é um mito não só pelo aspecto cultural, por assim dizer,

mas também devido ao fato de que o mercado de capitais não tem apresentado condições

propícias para captações e busca de novos investidores. Deste modo, a atividade eficiente e

contínua de disclosure também significaria mais custos para manutenção do capital aberto.

Quando analisa-se o perfil de empresas emissoras, é clara a dominância das empresas de

grande porte tanto em número quanto em volume de emissões de Commercial Paper. Tal

fato advém da própria demanda dos investidores, os quais buscam apenas empresas de

primeira linha, como também, por parte dos bancos, já que nas emissões com garantia firme

de distribuição existe a necessidade de aprovação de crédito. Assim, para os bancos,

estruturar emissões para as grandes empresas pode significar menores comissões, porém,

permitirá uma distribuição menos arriscada. Observa-se, atualmente, iniciativas de alguns

bancos de investimento no sentido de desenvolver as operações book building no Brasil

(capítulo 7), de modo que as demandas e ofertas do mercado sempre sejam equilibradas, o

que obviamente refletirá num custo ainda mais baixo para as empresas. Este procedimento

agilizaria as operações no mercado local e também tornaria desnecessária a aprovação de

crédito por parte dos coordenadores, o que desvincularia o mercado de Commercial Papers

das restrições creditícias vigentes.

No que se refere a originação, isto é, o processo pelo qual o mercado ou a própria empresa

identifica a possibilidade de emissão de um valor mobiliário, também observa-se inúmeras

deficiências. Da parte dos bancos múltiplos ou de investimento, ainda existe uma grande

falta de conhecimento de seus executivos e gerentes de relacionamento em relação ao

efetivo papel das operações de mercado de capitais. Em muitos bancos, principalmente com

carteiras de empréstimos ativas, desenvolveu-se um estereótipo no qual as operações de

participação estariam concorrendo com empréstimos convencionais. Isto deve-se também

ao fato de as áreas comerciais estarem ainda muito arraigadas ao conceito de que a carteira

de ativos consiste no mais importante "patrimônio" dos bancos. Logo, conclui-se que

existe um problema de formação técnica das áreas comerciais em relação ao mercado de

capitais.
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Por outro lado, da parte das empresas ou potenciais ermssores, não se enxerga o valor

agregado de emissões no mercado de capitais, ficando atualmente a tomada de decisão

baseada apenas no aspecto de custo efetivo das alternativas. A simulação de custos

demonstrada no capitulo 7 esboça a exata visão do emissor quando o mesmo compara um

Commercial Paper com um empréstimo bancário. Muitas empresas, inclusive, têm

solicitado aos bancos estudos comparativos, como este, quando do envio de propostas

referentes à licitações para eleição de coordenador líder de uma possível emissão. O fato

das emissões de valores mobiliários forçarem uma maior exposição da companhia junto aos

investidores ou mesmo fomentarem o acompanhamento de seus números financeiros por

analistas de investimento acaba exercendo pouca influência nas empresas de capital aberto.

Além disso, as próprias restrições de mercado não contribuem para melhorar as

expectativas de emissões futuras de longo prazo (debêntures) e de renda variável (ações), as

quais seriam predecessoras naturais de uma colocação de Notas Promissórias.

Um aspecto propositadamente não considerado neste trabalho é a questão do mercado

secundário, já que o mesmo não existe para as emissões locais de curto prazo. Tal fato

advém, principalmente, da não participação dos bancos coordenadores na qualidade de

market makers no mercado local. Esta figura é de extrema importância em mercados

desenvolvidos, como o norte americano e o europeu, pois estão sempre disponibilizando

liquidez para os títulos emitidos, o que significa manter mesas de negociação que

precificam o papel, tanto para compra quanto para venda, a todo o momento, após a

colocação primária. Isto consiste num limitante ao mercado de Commercial Paper local

pois acaba por obrigar o investidor a manter uma posição de carteira comprada até o

vencimento efetivo do título, independentemente das alterações das condições de mercado

ou das variabilidades da situação financeira da emissora. Atualmente, a ANBID através de

sua comissão de mercado de capitais, iniciou conversações com a BOVESP A com o intuito

de estruturar a negociação do Commercial Paper bem bolsa, iniciativa esta que, apesar de

embrionária, poderá facilitar muito a criação de um mercado secundário.
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Finalmente, talvez o fator crítico de sucesso mais importante para o mercado local de

capitais seja a esperada privatização da previdência no Brasil, a qual será um dos principais

impulsionadores do Commercial Paper pois redirecionará a aplicação de .boa parte da

poupança interna, fato este comprovado em muitos países europeus nos últimos anos.

Tais fatos, apesar de pessimistas, levam a conclusão de que o mercado de capitais brasileiro

possui um enorme potencial de crescimento, sendo o Commercial Paper doméstico de

extrema importância para este desenvolvimento pois consiste numa forma eficaz de

desintermediação, financiando capital de giro e servindo como complemento a linhas de

longo prazo para as empresas.

Iniciativas recentes, como o Código de Auto Regulação da ANBID, e as demandas por

Rating no mercado doméstico, parecem consistir num início de um longo processo de

reforma no qual será possível amadurecer o mercado de capitais brasileiro. A proximidade

com os padrões e procedimentos internacionais toma-se fundamental para que o país se

enquadre no processo de internacionalização da economia, ampliando fronteiras, atraindo

mais capital produtivo.

No futuro, talvez um pouco distante, um dos sinais de amadurecimento deste mercado seria

a possibilidade de lançamento de Commercial Papers, simultaneamente, nos mercados

interno e externo; Euro-Real Commercial Papers ou Dólar-Real Commercial Papers.
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12 Sugestões para Desenvolvimento do Mercado

Abaixo segue um resumo de sugestões para o desenvolvimento do Commercial Paper no

Brasil:

~ Redução do valor nominal mínimo de maneira que se permita atingir o mercado de

investidores de menor porte;

~ Simplificar a legislação vigente, talvez até eliminando a necessidade de registro de

emissões de Commercial Papers junto a CVM;

~ Implantação e adoção plena do Código de Auto Regulação da ANBID;

~ Implantação e adoção plena do Rating, desde que não seja por obrigatoriedade legal;

~ Eliminação do swap nas emissões através da permissão para que se emita Commercial

Papers com cupom em taxas pré ou pós fixadas;

~ Iniciar a criação de um mercado secundário através da formação de grupos de bancos

que tenham capacidade de balanço e estrutural para tal. Estes bancos estariam sendo

pioneiros em prover liquidez (preço ) para as emissões das quais os mesmos

participaram como agentes coordenadores;

~ Eliminação das limitações legais de fundos de pensão e de investimento para aquisição

de títulos privados;

~ Desenvolvimento dos setores de análise dos bancos e corretoras para o mercado local

de Commercial Paper, isto é, um research de renda fixa doméstico desenvolvido que

permita um maior disclosure de informações e precificações corretas;

~ Maior divulgação do Commercial Paper entre em empresas e executivos comerciais dos

bancos;

~ Conscientização das empresas em relação à importância do mercado de capitais e sua

respectiva complementaridade em relação ao sistema bancário convencional;

~ Implantação dos processos de book building no mercado doméstico;

~ Permitir a internacionalização do Commercial Paper;

~
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