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1 Introdução 
Os sistemas financeiros nacionais apresentam variações na forma pela qual 
organizam institucionalmente o desempenho de suas funções. Desde há algum 
tempo, a literatura tem reconhecido três tipos ideais de organização financeira: (i) 
sistemas baseados nos mercados de capitais; (ii) sistemas baseados nos bancos e (iii) 
sistemas com participação ativa de governos e bancos públicos (Zysman, 1984).2  

No caso brasileiro, por exemplo, o sistema financeiro tem contado de forma 
bastante evidente com os bancos públicos e, notadamente, com o BNDES (Banco de 
Desenvolvimento do Brasil) para as atividades de maior risco e de longo prazo de 
maturação. O mercado de capitais nunca apresentou porte satisfatório para cumprir 
o papel de financiador do desenvolvimento industrial e mesmo nos anos mais 
recentes, em que se constata um evidente incremento de suas atividades, a sua 
extensão e profundidade ainda não superaram a relevância dos agentes financeiros 
públicos. O mesmo pode ser dito dos bancos privados, cuja intermediação financeira 
constituiu-se de modo qualitativamente diferente em relação a verificada nos bancos 
públicos. Distintamente destes últimos, os bancos privados especializaram-se nas 
operações de curto prazo e de baixo risco (Stalling & Studart, 2006). 

Embora esse diagnóstico relativo às diferentes alternativas institucionais de 
organização financeira não seja novo, os termos deste debate foram renovados 
recentemente, contando com uma literatura dedicada a discutir o que se 
convencionou chamar de “variedades de capitalismos” (Hall & Soskice, 2001). De 
acordo com o seu argumento base, os sistemas nacionais de economia política, por 
razões tributáveis à história, ao ambiente cultural e às preferências sociais, seriam 
assentados em uma diversidade de disposições institucionais.  

Esta variedade de alternativas institucionais repercute, por sua vez, em distintas 
formas de organização social e conseqüentemente em diferentes funções a serem 
desempenhadas pelos arranjos nacionais. Em outras palavras, é plausível supor que 
cada formato de capitalismo apresenta diferentes aptidões, ou seja, diferentes 
vantagens comparativas para a atuação de seus agentes econômicos. No caso dos 
sistemas financeiros, a depender da forma de organização e do tipo de arranjo 
subjacente a atuação dos agentes econômicos, os sistemas financeiros tornam-se 
mais ou menos aptos a desempenhar determinados papéis e a cumprir determinados 
tipos de atribuições.  

Uma destas atribuições, que têm ganhado destaque nos debates acadêmicos e 
também na agenda das políticas públicas, é o financiamento das inovações. Diante do 
estabelecimento da, assim chamada, economia baseada no conhecimento,3 e das 
correspondentes estratégias competitivas assentadas em inovação e em ativos 
intangíveis, os estudos e proposições relativos às diferentes alternativas 
institucionais de organização dos sistemas financeiros são instados a avaliar as 
condições dos diferentes regimes para financiar a nova economia. Afinal de contas, 
se é verdade que os arranjos financeiros são morfologicamente diferentes e que por 
isso apresentam aptidões distintas, parece plausível supor que algumas atividades 
são desenvolvidas com mais destreza por alguns sistemas de economia política do 
                                                        
2 Originariamente, este debate sobre as diferenças institucionais no sistema financeiro e a sua relação 
com o padrão de desenvolvimento foi apresentada por Gerschenkron, (1976). 
3 Para um diagnóstico desta economia baseada no conhecimento ver OECD (2000). Para um debate 
acadêmico, ver Piore & Sabel (1984).  
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que por outros. O financiamento de inovações com risco elevado pode ser um destes 
casos.4    

Com base nessa proposição, alguns analistas como Black & Gilson (1998) e 
Milhaupt (1997) e Gilson (2004) tem assinalado que os sistemas baseados no mercado 
de capitais apresentariam vantagens comparativas para o financiamento deste tipo de 
inovação. De acordo com este argumento, diferentemente dos demais arranjos, o 
ambiente financeiro de mercado apresentaria os melhores incentivos para a 
realização dos investimentos de risco elevado, por diversas razões, tais como: (i) 
maior possibilidade de diluição dos riscos, (ii) facilidades para a realização dos 
desinvestimentos (na bolsa) e (iii) estabelecimento de uma relação financeira limitada 
no tempo. Tais atributos seriam bastante atrativos, tanto para os investidores 
financeiros, como para os empreendedores inovadores, e explicariam o êxito da 
economia norte-americana a frente da nova economia.  

Ainda de acordo com esses autores (Black & Gilson, 1998; Milhaupt, 1997 e 
Gilson, 2004), os sistemas baseados em bancos ou aqueles com participação de 
governos e bancos públicos não contariam com esta mesma estrutura de incentivos. 
O tipo de capital mobilizado por estes agentes e o tipo de alocação resultante tenderia 
a favorecer empreendimentos já estabelecidos e firmas consolidadas. 
Diferentemente do arranjo mercado orientado, a centralidade de grandes bancos 
favoreceria o estabelecimento de relações de longo prazo, entre estes agentes e as 
indústrias clientes. O tipo de controle exercido conta menos com as operações de 
mercado, como o IPO ou as ofertas hostis de controle, resultando assim em um 
regime menos competitivo e mais dado a investimentos de longo prazo (e inovações 
incrementais): normalmente, tais bancos participam da gestão das empresas, 
indicando representantes para os seus conselhos de administração. Este seria o caso 
dos bancos universais da Alemanha, dos bancos principais do Japão e também dos 
bancos de desenvolvimento dos países de industrialização tardia, como Brasil e 
Coréia do Sul.5  

Esse diagnóstico da diversidade de formatos e funções6 dos sistemas 
financeiros apresenta ainda um desdobramento importante, seja para os debates 
acadêmicos, seja para a formulação de políticas: os sistemas financeiros não só 
apresentariam diferentes vantagens comparativas, como ainda padeceriam de fatores 

                                                        
4 Essa questão já foi discutida pela literatura de “variedades de capitalismos”. O argumento 
apresentado por Vitols (2001), por exemplo, é o de que os diferentes arranjos financeiros são 
igualmente aptos a financiar inovações, sendo que as distinções recaem sobre o tipo de inovação 
produzida. Enquanto os sistemas de mercado seriam mais aptos a financiar inovações radicais, os 
sistemas bancários apresentariam maior habilidade para impulsionar inovações incrementais. Este 
artigo não ignora estas diferenças e muito menos que, conforme o tipo de alternativa institucional, 
possam existir distinções quanto ao tipo de inovação. Todavia, como o argumento desta pesquisa está 
voltado para oferecer uma interpretação institucional sobre a criação do mercado de risco no Brasil, 
este trabalho assume este padrão, bastante inspirado no modelo norte-americano, como o seu objeto 
de estudo. Isso não significa que não possam existir outros modelos de financiamento das inovações 
como já foi tratado pela literatura. Ver a esse respeito, Vitols (2001) e Singh, Singh & Weisse (2001).     
5 Sobre os diferentes regimes de governança corporativa e para uma comparação do modelo alemão, 
norte-americano e japonês, ver Roe (1993) e Gilson & Roe (1993).  
6 Esta abordagem que identifica diferentes formatos e funções para as instituições é apresentada por 
Chang (2005). Um debate semelhante é feito também por Gilson (2004).  
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de dependência da trajetória (path dependence) (Milhaupt, 1997)7. Isto é, os formatos 
institucionais e as conseqüentes funções financeiras não seriam alteráveis de 
maneira abrupta. Esse diagnóstico é particularmente relevante para os países em 
desenvolvimento, que se vêem as voltas com a tentativa de incrementar o seu padrão 
de vantagens comparativas e que, nos tempos mais recentes, têm procurado 
constituir mecanismos mais agressivos para o fomento de inovações pelas firmas 
nacionais. Tais países, usualmente baseados na atuação de bancos e de bancos 
públicos, não costumam contar com um mercado de capitais bem desenvolvido, o que 
pode ser um obstáculo a um pleno florescimento de um ambiente financeiro propício 
a financiar estratégias inovadoras.    

Curiosamente, no entanto, o Brasil parece constituir um interessante estudo de 
caso, no que se refere aos esforços para a criação de um mercado financeiro de 
risco. Embora o seu o sistema financeiro de longo prazo seja bastante baseado na 
atuação de um banco público, o BNDES, que, por sua vez, é um tradicional 
financiador de setores consolidados, como siderurgia, metalurgia, papel e celulose e 
petróleo, tem havido um crescimento relevante do mercado de risco no país (venture 
capital e private equity). Embora ainda restrito, este mercado tem apresentado um 
crescimento relevante nos últimos anos, passando de um patamar de capital 
comprometido equivalente a US$ 3,71 bi, em 1999, para US$ 26,65 bi, em 2008.  

Conjugando-se a literatura das variedades de capitalismos, às leituras 
relacionadas aos diferentes formatos e funções apresentados pelos sistemas 
financeiros, e aos diagnósticos de path dependence presentes nestes arranjos, este 
artigo procurará apresentar uma interpretação institucionalista para este 
crescimento do mercado de risco no Brasil. A hipótese deste trabalho é a de que a 
construção deste mercado não significa uma súbita mudança de trajetória 
institucional, trata-se justamente do oposto: a construção do mercado de venture 
capital tem usado a seu favor os fatores de dependência da trajetória, reconhecendo 
como ponto de partida a base institucional existente. Concretamente, significa que a 
construção deste mercado, no Brasil, tem sido conduzida por uma 
complementaridade de instâncias regulatórias, que associam desde uma auto-
regulação privada de mercado até uma atuação direta do Estado – na forma de 
agente financeiro.  Assim, ao invés de decorrer de um transplante institucional, na 
forma de uma importação de um pacote de regras e instâncias, é como se o mercado 
de risco brotasse de dentro do próprio arranjo institucional nacional.  

Para construir este argumento, nos limites impostos por um pequeno artigo, 
este trabalho está divido em outras 5 seções. A próxima seção apresenta as 
principais características do sistema financeiro nacional, ressaltando o papel dos 
bancos públicos e da poupança compulsória na sua constituição. A terceira seção lida 
com as particularidades do financiamento das inovações e discute as virtudes do 
mercado de risco para debelar as incertezas inerentes a este tipo de investimento. A 
quarta seção apresenta o argumento central deste artigo: a complementaridade 
institucional subjacente ao crescimento do mercado de risco no Brasil. A partir deste 
diagnóstico, a quinta seção apresenta parâmetros de reforma institucional, 

                                                        
7 Sobre a path dependence do sistema financeiro e das regras de governança corporativa, ver também 
Bebchuk & Roe, (2004).  
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inspirados nessa complementaridade de instâncias regulatórias. A última seção traz 
a conclusão.   
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2 A organização institucional do sistema financeiro nacional: poupança 
compulsória e bancos públicos 
O sistema financeiro nacional foi constituído sobre uma base institucional com 
predominância para a atuação direta do Estado, tanto como captador de recursos, 
quanto como alocador financeiro. A razão para a constituição deste modelo de 
financiamento, ainda nos anos 1950 e 1960 quando o país iniciou o seu processo de 
transformação industrial, foi a percepção comum entre os atores políticos de que os 
mercados financeiros privados, seja o mercado de capitais, seja o mercado de 
crédito, apresentavam falhas relevantes. Ambos estes mercados não se 
apresentavam como instâncias financeiras suficientes para garantir a mobilização e a 
correspondente alocação de recursos financeiros, no patamar exigido pelas ambições 
do empreendimento industrial.  

No caso da captação em bolsa, durante o período desenvolvimentista, 
transcorrido entre 1950 e 1980, o volume das emissões primárias de ações nunca 
ultrapassou o patamar anual de 0,5% do PIB (Monteiro Filha, 1994, p. 46) e o número 
de empresas não superou o patamar de 500 companhias listadas na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) (MB Associados, 2000, p.5). Sobre a fragilidade do mercado de 
capitais brasileiro neste período, é ilustrativo o diagnóstico feito por uma das 
consultorias econômicas, a MB Associados, que, nos anos 2000, esteve encarregada 
de apresentar uma proposta de reorganização do mercado brasileiro, para assim 
reverter este quadro adverso. Neste documento, ao refletir sobre a trajetória do 
mercado de bolsa, os consultores destacam as suas carências, mesmo após a 
realização de reformas financeiras nos anos 1960, que pretenderam fortalecer os 
espaços privados de captação e alocação8:  
 

A fragilidade do mercado de capitais brasileiro não é recente. Nunca, na 
história do capitalismo brasileiro, o mercado de capitais cumpriu um papel 
proeminente, alavancando recursos para investimentos de alta intensidade 
de capital e longos prazos de maturação. Nem mesmo após o PAEG que, 
reformulando toda a institucionalidade do sistema financeiro brasileiro entre 
1964 e 1967, “teoricamente”criava as condições para o florescimento do 
mercado de capitais no Brasil” (MB Associados, 2000, p. 30). 

 
Estes mesmos problemas vivenciados pelo mercado de capitais aplicavam-se 

também ao segmento bancário privado. Diferentemente do que ocorreu em países 
baseados no protagonismo bancário, como a Alemanha e o Japão,9 os bancos 
privados nacionais não atuaram como fontes alternativas, capazes de suplementar as 
limitações apresentadas pela captação de bolsa. O setor bancário privado 

                                                        
8 Entre 1964 e 1967, durante o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), foram conduzidas 
reformas institucionais que pretenderam fortalecer o mercado financeiro. Nesse período foram 
promulgadas leis importantes, como a lei 4595, que institucionalizou o Sistema Financeiro Nacional e 
criou o Banco Central do Brasil. Além desta, foi ainda promulgada, em 1965, lei 4728 que disciplinou as 
operações do mercado de capitais e criou a figura dos bancos de investimento, com a intenção de 
permitir um financial deepening na organização econômica brasileira. Para um relato a esse respeito, 
ver Yazbek (2007).  
9 Sobre o papel dos bancos no Japão e na Alemanha, ver, respectivamente, Aoki, Patrick & Sherard 
(1998) e Allen & Gale (2000).  
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especializou-se em uma intermediação financeira de baixo risco e de curto prazo, não 
cumprindo assim uma tarefa de relevo no financiamento do desenvolvimento 
econômico industrial (Stallings & Studart, pp. 244-245).   

A constatação destas falhas de mercado levou à constituição de um modelo 
alternativo de organização financeira, ao longo dos anos 1950 e 1960. Neste arranjo, o 
Estado desempenhou duas tarefas simultâneas e complementares: (i) a captação de 
recursos, por meio de dispositivos de poupança compulsória (principalmente por 
meio de tributos) e (ii) a alocação dos recursos por meio dos bancos públicos. A 
concepção deste modelo foi positivada na Lei 4595, de 1964 (ainda em vigor) que 
disciplina a estrutura e o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Nesta lei, 
os art. 19, 22 e 23 conferem aos bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o BNDES (Banco de Desenvolvimento do 
Brasil), a atribuição de executar a política creditícia e financeira do Governo Federal. 
O BNDES, em particular, é disciplinado por esta lei como o principal instrumento de 
execução da política de investimentos do Governo Federal.  
 

Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competirá precipuamente, sob a supervisão 
do Conselho Monetário Nacional e como instrumento de execução da 
política creditícia e financeira do Governo Federal: 
I - na qualidade de Agente, Financeiro do Tesouro Nacional, sem prejuízo de 
outras funções que lhe venham a ser atribuídas e ressalvado o disposto no 
art. 8º, da Lei nº 1628, de 20 de junho de 1952: a) receber, a crédito do 
Tesouro Nacional, as importâncias provenientes da arrecadação de 
tributos ou rendas federais e ainda o produto das operações de que trata o 
art. 49, desta lei; […] e) executar a política de preços mínimos dos produtos 
agropastoris; 

IX - financiar a aquisição e instalação da pequena e média propriedade 
rural, nos termos da legislação que regular a matéria; 

X - financiar as atividades industriais e rurais, estas com o favorecimento 
referido no art. 4º, inciso IX, e art. 53, desta lei; 

Art. 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da 
execução da política de crédito do Governo Federal. 

Art. 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é o principal 
instrumento de execução de política de investimentos do Governo Federal, 
nos termos das Leis números 1628, de 20/06/1952 e 2973, de 26/11/1956. 

 
Para fazer frente a estas atribuições, as instituições financeiras públicas têm 

contado com fontes de recursos, obtidas por meio de dispositivos de poupança 
compulsória, instituídas pelo Estado ao longo de sua trajetória. Em alguns 
momentos, tais fontes de recursos consistiram em rubricas tributárias específicas, 
como é o caso, por exemplo, da alíquota adicional ao imposto sobre a renda, criada 
em 1952, para garantir recursos para o BNDES, instituído naquele ano. Em outros 
períodos, o funding destes bancos contou com recursos orçamentários, provenientes 
de captações não exclusivas. Atualmente, os principais bancos públicos contam com 
fontes específicas de recursos, atribuídas a eles por dispositivos legais e 
constitucionais, para que assim desempenhem o papel de agentes financeiros das 
políticas públicas do Governo Federal. 
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Ao Banco do Brasil, que pela lei do sistema financeiro nacional (Lei 4.595/64) 
não só é o agente de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, 
como, principalmente, é o banco encarregado do financiamento agrícola, são 
reservados os depósitos judiciais. Pelo art. 666 do Código de Processo Civil, de 1973, 
os bens decorrentes de execução judicial devem ser depositados no Banco do Brasil 
ou na Caixa Econômica Federal, que é igualmente um banco público, com atuação 
financeira no setor habitacional, principalmente para os setores de baixa e media 
renda.10  
 

Art. 666. Os bens penhorados serão preferencialmente depositados: 
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).  Citado por 1314 
I - no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco, de que 
o Estado-Membro da União possua mais de metade do capital social 
integralizado; ou, em falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências 
suas no lugar, em qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz, 
as quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos, bem como os 
papéis de crédito;  Citado por 250 
II - em poder do depositário judicial, os móveis e os imóveis urbanos;  Citado 
por 128 
III - em mãos de depositário particular, os demais bens. (Redação dada pela 
Lei nº 11.382, de 2006).  Citado por 51 (Código de Processo Civil) 

 
Além destes recursos, a Caixa Econômica Federal conta também com a gestão 

do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Trata-se de um fundo de natureza 
previdenciária, disciplinado pela Lei 8.036, de 1990, para o qual contribuem todos os 
empregadores, em um montante percentual incidente sobre o valor do salário pago 
ao empregado.11 Já o BNDES, por disposição do art. 239 da Constituição Federal, é o 
responsável pela gestão de 40% do Fundo de Amparo ao Trabalhador, um montante 
de recursos igualmente arrecadado por meio de contribuição das empresas, com 
finalidades de seguridade social.     
 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de 
Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a 
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei 
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º 
deste artigo.  
§ 1º - Dos recursos mencionados no “caput” deste artigo, pelo menos 
quarenta por cento serão destinados a financiar programas de 
desenvolvimento econômico, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o 
valor. (Constituição Federal). 

 
                                                        
10 Recentemente (04 de novembro de 2009) o Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle externo 
ao Judiciário, decidiu anular convênios dos Tribunais de Justiça dos Estado do Rio de Janeiro e de 
Minas Gerais, que haviam transferido a um banco privado (Bradesco) a gestão das contas judiciais. 
11 A lei 8.036 traz a seguinte redação em seu art. 4º: A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo 
Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econômica Federal - CEF o papel de Agente Operador. 
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As características deste arranjo jurídico-institucional, formulado sob a égide dos 
imperativos desenvolvimentistas e positivados em textos normativos, como os acima 
mencionados, ainda perdura no sistema financeiro brasileiro. Mesmo após os anos 
1990, quando o modelo Estado orientado de desenvolvimento passou por reformas 
mercado orientadas, os bancos públicos continuaram a desempenhar um papel chave 
na economia brasileira (Stallings & Studart, 2006, p.245).12  

Apesar da privatização de 16 bancos públicos estaduais, entre 1995 e 2003, do 
incremento do mercado de capitais, após os anos 2000, e de mudanças na gestão nos 
bancos públicos federais, tornando-os mais próximos dos padrões de mercado,13 a 
maior parte dos financiamentos de longo prazo ainda é conduzida pelos agentes 
públicos. Como indica o gráfico a seguir, a participação do BNDES não só tem sido 
crescente na economia brasileira, como é uma fonte de recursos mais relevante, em 
volume de desembolsos, do que a própria de bolsa de valores. Somente no de 2007 o 
volume de debêntures captados em mercado superou o BNDES como fonte de 
financiamento, antes e depois disso o banco se manteve como o principal agente de 
financiamento do longo prazo. 
  

BNDES's annual disbursements in relation to equity and 
debt emission in capital market
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Fonte: BNDES e CVM. 
 

O que justifica este modelo de financiamento e a sua persistência, mesmo após 
a desconstituição de boa parte do aparato desenvolvimentista, conduzido ao longo dos 
anos 1990? Pela literatura empregada neste trabalho, os arranjos institucionais 

                                                        
12 Ver a esse respeito Stallings & Studart: “The public banks continue to play a vital role in Brazil, 
contrary to expectations. Both the government and those supporting the reforms in the 1990s believed 
the changes would revolutionize the credit market. In particular, they expected the entry of foreign banks 
to expand credit significantly and broaden access for those normally excluded, such as SMEs and poorer 
households. They further assumed that the public banking sector would continue to shrink because it 
was less competitive than private, especially foreign, banks. The results turned out differently than 
antecipated, however, and public banks continue to play a key role”. (Stallings & Studart, 2006, p.245). 
13 Sobre as reformas recentes no mercado financeiro brasileiro, ver Stalling & Studart (2006) e Cintra 
(2006).  
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comportam variações formais e funcionais (Hall & Soskice, 2001). Reagindo ao 
movimento dos grupos de interesse, aos idéias de formação nacional e aos 
constrangimentos políticos e econômicos, é que são formatados as diferentes 
alternativas institucionais de governança. Assim como as singularidades norte-
americanas apontaram para uma conciliação de ideais e interesses em torno de um 
mercado de capitais pulverizado e as especificidades alemãs resultaram em um 
modelo bancário, o ambiente financeiro brasileiro (e de outros países em 
desenvolvimento) atribuiu destaque aos bancos públicos.  

Ocorre que, uma vez estabelecido este passo institucional, entram em cena os 
fatores de resistência – fatores de path dependence (Bebchuck & Roe, 2004, pp. 69-
113).14 Os grupos beneficiados com este arranjo e o modelo resultante deste 
amálgama desenvolvem mecanismos de reação, materiais e simbólicos, que 
culminam na sua preservação. Além disso, como não há clareza de que resultados 
positivos advirão com uma abruta alteração de regime, os agentes tendem a procurar 
a sua preservação, agregando apenas inovações incrementais em sua dinâmica de 
atuação.15  

O reconhecimento da dependência da trajetória e da tendência de persistência 
dos arranjos institucionais não significa, no entanto, que estes não sejam dados a 
mudanças e nem que deixem de ser desafiados por novas demandas. É exatamente 
isso o que tem ocorrido no arranjo financeiro brasileiro, notadamente com o BNDES. 
Embora tenha sido constituído para substituir as ausências do mercado privado em 
financiamentos de longo prazo no setor industrial, o Banco se vê as voltas com dois 
desafios contemporâneos, um de método e o outro de propósito. Quanto ao método, o 
desafio é o de desenvolver mecanismos de atuação compatíveis com um ambiente 
financeiro que embora não seja completamente auto-suficiente, é algo mais maduro 
do que no período desenvolvimentista: o mercado de capitais é crescentemente mais 
robusto e o mercado bancário, consolidado e centralizado. Quanto ao propósito, o 
desafio é abarcar novas demandas em sua agenda financeira, tais como o 
financiamento de inovações, cuja relevância tem aumentado nas estratégias 
competitivas das empresas. 

A seqüência deste artigo procurará sugerir que o crescimento do mercado de 
risco no Brasil aponta para uma conciliação de ambos os desafios: a formação do 
mercado de risco, ao mesmo tempo que favorece a pauta das inovações, tem contado 
com o Banco como um dos seus agentes indutores.     

                                                        
14 Sobre os fatores de path dependence, ver também Prado & Trebilcock (2009).  
15 Sobre a tendência de adaptação incremental, no lugar de transformações institucionais abruptas, 
ver Hall & Soskice (2001, pp. 55-67). 
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3 As particularidades do financiamento das inovações e o mercado de capital de 
risco no Brasil 
O financiamento das estratégias de inovação das empresas iniciantes apresenta 
particularidades, quando comparado aos atributos que informam o financiamento 
corporativo tradicional. Tais diferenças devem-se a fatores relativos ao tipo de ativo 
presente em uma estratégia de inovação, um ativo intangível, e também ao tipo de 
empresa que, muitas vezes, procura este tipo de financiamento – as empresas 
emergentes. A combinação de ambos os fatores, ativos intangíveis e empresas 
emergentes, torna o financiamento deste tipo de inovação uma atividade de alto risco. 

Diferentemente de um ativo tangível, como são as máquinas, os equipamentos, 
os produtos físicos em geral, presentes, por exemplo, em uma obra de infra-
estrutura, os ativos intangíveis, que compõem o cerne de um projeto de inovação, 
apresentam maiores dificuldades de programação, mensuração e valoração (Fingerl, 
2004, pp. 16-49). Pelo fato de serem intangíveis e, muitas vezes, baseados em 
conhecimento, a produção de tais ativos não permite o estabelecimento de uma 
programação fixa, na forma de um cronograma físico-financeiro rígido: é o caso de 
um novo princípio ativo de um medicamento, que não admite a mesma programação 
em etapas que a construção de uma estrada ou de uma planta industrial. Além disso, 
se no caso de um ativo tangível é plausível e seguro programar desde a assinatura do 
contrato o resultado a ser alcançado no financiamento, nem sempre isso pode ser 
feito nos projetos de inovação: a pesquisa e o desenvolvimento de uma nova fórmula 
poderá não ser bem sucedida, nem tecnicamente, nem comercialmente (Schapiro, 
2010, pp. 170-175).  

Não é, todavia, apenas o tipo de ativo que sigulariza este tipo de financiamento 
corporativo. As empresas, quando emergentes, também tornam esses 
financiamentos uma atividade de risco para os investidores. Distintamente de uma 
empresa madura, em um setor econômico tradicional, uma empresa iniciante não 
possui atributos econômicos que possam mitigar os eventuais insucessos de sua 
empreitada. Em primeiro lugar, por ser uma firma nascente, não apresenta um 
histórico (track record): a empresa não tem um currículo. Em segundo lugar, 
empresas emergentes não costumam apresentar patrimônio, o que é natural, haja 
vista se tratar de uma firma nova e detentora de um acervo de bens imateriais, como 
o conhecimento científico e tecnológico de seus sócios. Com isso, não têm como 
apresentar as garantias reais habitualmente exigidas por instituições financeiras 
para a concessão de créditos. Finalmente, tais firmas podem, ainda, apresentar um 
déficit de gestão, já que os seus fundadores são originariamente pesquisadores e não 
propriamente administradores de empresa, o que aumenta a sensação de risco dos 
investidores (Schapiro, 2010, pp. 170-175).   

Estas particularidades têm sido tratadas pela literatura especializada, 
encarregada dos problemas existentes no financiamento das inovações. Diante do 
alto risco ou até mesmo da incerteza que circundam alguns destes 
empreendimentos, os diagnósticos costumam apontar para uma restrição das fontes 
de financiamento (Melo, 2005).  

Como afirmado em trabalho anterior (Schapiro, 2010, pp. 170-175), a ausência 
de garantias e a impossibilidade de se firmar um cronograma fixo de pagamentos 
pode comprometer a sua capacidade de financiamento pelo setor bancário, cujas 
concessões de crédito são, normalmente, asseguradas por bens e direitos e também 
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pela estipulação clara das obrigações financeiras. Os mesmos problemas se aplicam 
ao mercado de capitais: a falta de previsibilidade e de histórico pregresso tornam 
improvável uma captação pública de recursos em mercado, já que em comparação 
com outras possibilidades de investimento, as firmas emergentes apresentam um 
risco desproporcional. Esta limitação financeira é resumida por Melo (2005), no 
quadro abaixo, em que são apresentadas as probabilidades de obtenção de recursos 
para cada fase de desenvolvimento das firmas. 
 

Probabilidade dos veículos de financiamento 
empresas emergentes versus empresas estabelecidas 

Veículos 
financeiros 

Estágio de desenvolvimento da empresa 

 Empresa na 
fase semente 
(concepção) 

Empresa 
iniciante 
(start up) 

Estágio 
inicial 

Empresa 
estabelecida 

Empresa 
madura 

Lucros 
acumulados 

Pouco 
provável 

Pouco 
provável 

Pouco 
provável 

Bastante 
provável 

Bastante 
provável 

Abertura do 
capital 

Pouco 
provável 

Pouco 
provável 

Pouco 
provável 

Bastante 
provável 

Bastante 
provável 

Financiamento 
bancário 

Pouco 
provável 

Pouco 
provável 

Bastante 
provável 

Bastante 
provável 

Bastante 
provável 

Fonte: Elaboração própria, a partir de MELO (2005). 

 
Assume-se, portanto, que os atributos de incerteza, os riscos de insucesso, e a 

incipiência das empresas emergentes, tornam o financiamento das inovações 
particularmente problemático. Este constrangimento financeiro, por sua vez, é tanto 
maior quanto menos estabelecida for a companhia: as empresas ainda em fase de 
gestação, que estão na “fase semente”, podem ter ainda mais dificuldades de 
obtenção de recursos do que as firmas emergentes e iniciantes. Já estas últimas 
enfrentam mais dificuldades do que empresas maduras. Por estas razões, o 
financiamento deste segmento costuma contar com um veículo financeiro próprio, 
adequado ao gerenciamento de aportes de alto risco – o venture capital. 
 
3.1 O venture capital: monitoramento ativo e desinvestimento via mercado 

A ferramenta jurídico-financeira desenhada para contornar tais adversidades é o 
venture capital ou capital de risco. Trata-se de um arranjo contratual e societário que 
permite a captação de recursos e a sua correspondente aplicação em 
empreendimentos de risco elevado. Ao fim de um período de investimento, o desfecho 
esperado é a saída do capitalista de risco e a recuperação do investimento. A rota 
mais freqüente de saída é a realização de um IPO no mercado de capitais.  

No panorama norte-americano, onde este veículo foi concebido, o venture 
capital apresenta-se como um dispositivo de intermediação, entre os investidores e 
as firmas tomadoras. Normalmente, os investidores aportam os seus recursos em 
uma sociedade, uma limited partnership, na qual figuram como limited partners. Esta 
sociedade é administrada por um sócio gerente, um general partner, encarregado da 
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efetiva administração do negócio e, principalmente, da realização dos investimentos 
nas empresas emergentes. O venture capitalist cumpre um papel de investidor 
qualificado: dada a sua expertise em alguns setores da economia e a sua habilidade 
financeira, consegue selecionar empreendimentos iniciantes e potencialmente 
exitosos (Sahlman, 1990).  

Na sua composição, o venture capital apresenta dois tipos de relação jurídica: (i) 
a primeira é estabelecida entre o investidor e o gestor do veículo (general partner); (ii) 
a segunda é firmada entre o gestor e a empresa tomadora do recurso. A relação 
entre o investidor e o gestor do veículo é, via de regra, distanciada: sendo um limited 
partner, não cabe ao investidor atuar na governança da sociedade, o seu papel é de 
um aplicador de recursos, que delega a sua alocação ao gestor. Ao final do período de 
investimento, o sócio investidor tem a expectativa de obter do gestor o resultado de 
seus aportes. Já a relação entre o gestor e a firma é bastante próxima: o venture 
capitalist usualmente aporta os recursos dos investidores em empresas emergentes 
por meio da aquisição de participações societárias. Esta participação, geralmente, 
minoritária, garante direitos expressivos na governança da empresa tomadora, como, 
por exemplo, a indicação de membros para o conselho de administração, o dever de 
ser expressamente consultado em algumas matérias e, ainda, faculdade de exercer 
uma opção de venda de suas ações contra os administradores (put) (Sahlman, 1990). 

Além de um monitoramento ativo na empresa investida, garantida por estes 
direitos desproporcionais de governança, o venture capital detém ainda duas outras 
características: a liberação paulatina do recursos, mediante subscrições parciais e 
sucessivas de valores mobiliários e a sua limitação temporal. A liberação paulatina 
dos recursos é uma função do risco envolvido nestas atividades: como muitas vezes 
neste tipo de empreendimento é impossível traçar um cronograma físico-financeiro 
das realizações, a aplicação dos recursos financeiros ocorre doses sucessivas 
(Sahlman, 1990; Schapiro, 2010, pp. 204-214). Desta maneira, cada aporte de recursos 
volta-se a permitir um progresso parcial no desenvolvimento do projeto, evitando 
assim dois tipos de problema: de um lado, os recursos poderiam ser liberados e os 
resultados, não alcançados; de outro, poderia haver um descasamento entre as 
necessidades de recursos e o ritmo das atividades de pesquisa e de desenvolvimento, 
cuja evolução pode ser imprevisível. Essa liberação paulatina tem ainda um efeito 
colateral positivo: reforça a atividade de monitoramento do venture capital. Como o 
montante financeiro não é entregue em uma só rodada, o intermediário de risco 
mantém uma ascendência sobre o tomador: o venture capitalist tem sempre à sua 
disposição a opção de desistir do negócio, deixando de aportar montantes adicionais 
de capital (Schapiro, 2010, pp. 204-214). 

A última característica típica deste tipo de investimento, tal como desenhado na 
experiência norte americana, é a sua limitação temporal. Diferentemente de uma 
sociedade tradicional, em que as partes afinam os seus interesses, comprometem os 
recursos e têm um horizonte de atuação conjunta não previamente circunscrito, a 
sociedade de venture capital tem data para começar e uma estimativa de tempo para 
perdurar. Ao fim deste período, normalmente de 7 a 10 anos, compete ao venture 
capitalist prover o desinvestimento, isto é, alienar as suas participações societárias, 
para com isso remunerar as suas atividades e, principalmente, os investidores 
(limited partners). Pode-se, portanto, entender que, para o sucesso deste 
empreendimento, tão importante quanto domesticar a incerteza e o alto risco, por 
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meio de uma seleção criteriosa das empresas e de seu monitoramento ativo, são as 
opções de saída ou de desinvestimento.  A lógica do venture capital é, em suma, a de 
um empreendimento de prazo determinado, do contrário os investidores não 
disponibilizariam os seus recursos.    

No que diz respeito às possibilidades de desinvestimento, a literatura 
especializada identifica três possibilidades mais freqüentes (Black & Gilson, 1998, pp. 
243-277): (i) a venda estratégica, na qual as participações do intermediário são 
adquiridas por um outro investidor, via de regra, uma empresa já estabelecida no 
segmento; (ii) a recompra das participações do capitalista de risco pelos próprios 
sócios originais da empresa investida e (iii) a abertura de capital no mercado 
acionário (IPO). 

Embora a literatura reconheça essas três alternativas como sendo igualmente 
viáveis, há entre estas uma hierarquia. Para Black & Gilson (1998) e também para 
Carney & Gedajlovic (1999) a abertura do capital em bolsa é a opção mais vantajosa e 
a que, no limite, torna este tipo de financiamento atrativo. Em primeiro lugar, quando 
o desinvestimento é feito pela alienação das participações em bolsa, o retorno obtido 
pelo venture capitalist tende a ser maior (Black & Gilson, 1998). Além disso, a 
alienação na bolsa acarreta ganhos indiretos, tanto na relação estabelecida entre os 
investidores e o intermediário, como nos ajustes entre este último e as empresas 
investidas.  

Na relação entre os investidores (limited partners) e o gestor do investimento 
(general partner), o fato de se tratar de uma transação de mercado garante 
publicidade e possibilidade de comparação: após o IPO, os investidores podem 
avaliar, a partir do volume financeiro alcançado, o desempenho de seu respectivo 
gestor. Como, por sua vez, os gestores dependem de uma captação constante de 
recursos, para apostas em novos empreendimentos, sabem que a sustentabilidade 
de seus negócios depende dos resultados colhidos nas operações de abertura de 
capital. Os bons aplicadores tendem a captar recursos com mais facilidade, dada a 
reputação adquirida com as operações pretéritas no mercado: trata-se, portanto, de 
um poderoso incentivo para que os venture capitalist selecionem bem e monitorem 
adequadamente as empresas investidas (Black & Gilson, 1998).  

Algo semelhante se passa na relação entre o gestor e a empresa investida: o 
IPO encerra incentivos de comportamento para os empreendedores, em relação aos 
capitalistas de risco: quando esta operação é bem sucedida, o venture capitalist 
aliena as suas participações para acionistas pulverizados, o que reconduz os sócios 
originais à condição de plenos administradores de sua companhia. Para tanto, a 
empresa investida deve apresentar boas condições de negociação, isto é, precisa 
estar madura. Trata-se de um outro incentivo: um estímulo permanente para que os 
empreendedores sejam bons administradores, para assim obter um bom 
desempenho e provocar uma saída do venture capitalist via mercado (Black & Gilson, 
1998). 

Para esta literatura, boa parte do êxito desta indústria na economia norte-
americana decorre deste atributos institucionais. Na realidade, o venture capital atua 
como um veículo adjacente ao mercado de capitais, cuja pujança e liquidez são 
entendidos como fatores relevantes para a sua viabilidade. É esse o diagnóstico 
apresentado por diversos autores como Black & Gilson (1998); Sahlman (1990); 
Carney & Gedajlovic (1999) e Milhaupt (1997).  
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 3.2 O mercado brasileiro de capital de risco: visão geral  

Desde o início dos anos 1990 e com mais ênfase na primeira década dos anos 2000, o 
incentivo às inovações parece ter contagiado a agenda das políticas públicas 
econômicas e também o interesse de alguns empreendedores brasileiros.16 No que 
tange ao aspecto financeiro, no entanto, a dificuldade de êxito de tais medidas e 
interesses consiste justamente nos fatores de path dependence, que limitam a 
capacidade de constituição rápida de um mercado de capitais de risco no país. De um 
lado, a disponibilidade de recursos para o financiamento das inovações de maior 
risco, promovidas por empresas emergentes, figura como um gargalo expressivo. De 
outro lado, as limitações do mercado de capitais figuram como um outro óbice 
importante, pois limitam a possibilidade de desinvestimentos lucrativos em um prazo 
razoável.  

Mesmo assim, pode-se constatar um incremento relevante no mercado de 
capital de risco brasileiro. Contrariando as limitações típicas de um arranjo financeiro 
portador de um mercado de capitais ainda não plenamente desenvolvido, o mercado 
de risco tem colecionado bons indicadores. De acordo com o Panorama da Indústria 
de Private Equity e Venture Capital do FGV-Cepe17, embora ainda restrito, o segmento 
tem crescido substantivamente nos últimos anos: entre 1999 e 2008: o patamar de 
capital comprometido saltou de US$ 3,71 bi para US$ 26,65 bi.  
 

 
Fonte e elaboração: FGV-Cepe (2008). 

 
Em relação ao PIB, o volume de recursos comprometido com essa indústria 

embora ainda pequeno para os padrões internacionais, também registra um 
incremento significativo – indicando que o aumento do capital comprometido ocorreu 
também em relação ao PIB.  Em 1999, os US$ 3,71bi comprometidos com esses 
investimentos representavam 0,65% do PIB brasileiro. Cerca de dez anos depois, 

                                                        
16 Para esse diagnóstico, Schapiro, 2010a e Almeida (2009). 
17 Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da Escola de Administração de Empresas da 
FGV. 
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mesmo com o crescimento da riqueza agregada do país, os US$ 26,65bi de capital 
comprometido passaram a significar 1,71% do PIB. 
 

 
Fonte e elaboração: FGV-Cepe (2008). 

 
Estes recursos estão distribuídos em 181 veículos de investimento (fundos de 

investimento, limited partnerships com atuação no Brasil, empresas holdings e 
outras modalidades). Tais veículos são administrados por 112 organizações 
gestoras,18 das quais 107 são grupos independentes, 15 são ligados a instituições 
financeiras, 3 são do setor público e 2 são associadas a grupos empresariais. 19 
Quanto à nacionalidade, 91 são brasileiras, 17 são americanas e 9 européias, sendo 
que as gestoras brasileiras respondem por 50% do capital comprometido, as 
gestoras norte-americanas por 20% e a européias por 13% do volume total (FGV-
Cepe, 2008, p.11).   

No que tange ao tipo de atuação financeira, os dados apontam que entre os 181 
veículos existentes, a maior parte se dedica aos investimentos em empreendimentos 
mais consolidados: 68 destes veículos atuam exclusivamente no private equity, 
enquanto 46 atuam exclusivamente com o venture capital (setor em que figuram as 
empresas emergentes, incluindo seed money, start up e early stage) (FGV-Cepe, 2008, 
p. 26). Quanto ao segmento econômico, 79 dos veículos não apresentam foco definido 
e a sua estratégia financeira é caracterizada como “oportunista” pelo FGV-Cepe, já os 
outros 102 atuam com expertise setorial, dividindo-se principalmente nos seguintes 
setores: 54 veículos voltados para informática e eletrônica, 35 para 
telecomunicações, 35 para o agronegócio e 31 para energia (FGV-Cepe, 2008, p. 26).  

                                                        
18 Além destas 112 organizações, à época da conclusão do Panorama da Indústria de Private Equity e 
Venture Capital, outras 15 gestoras estavam em fase de captação dos recursos e estruturação de seus 
veículos de aporte, totalizando assim 127 gestoras de capital de risco, ver (FGV-Cepe, 2008). 
19 Sobre a participação do setor público, assinala o relatório do FGV-Cepe: “o setor público é pouco 
expressivo como organização gestora e, portanto, como capital comprometido, embora tenha uma 
importante participação como investidores em veículos de investimento gerido por organizações 
gestoras privadas.” (FGV-Cepe, 2008, p. 14).  
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Finalmente, com relação à rota de desinvestimento, tais aportes tiveram o 
mercado acionário como o seu principal destino: entre janeiro de 2005 e junho de 
2008, a saída via mercado representou 54% das operações de desinvestimento, 
enquanto a venda estratégica ocorreu em 22% dos casos. A taxa de write off foi de 
apenas 5% e a recompra dos papéis foi constatada em 19% dos investimentos. Trata-
se, portanto, de um mercado em rota de crescimento e em vias de consolidação, 
detendo características semelhantes às identificadas pela literatura, notadamente 
com relação ao tipo de desinvestimento.  
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4 A construção do mercado brasileiro de capital de risco: complementaridade 
regulatória 
O que pode estar associado a este incremento do mercado de capital de risco no 
Brasil? O argumento deste trabalho, construído em uma perspectiva jurídico-
institucional, é que a constituição deste segmento tem usado a seu favor os fatores 
de dependência da trajetória, ou seja, a base institucional existente tem sido 
manejada para permitir a constituição deste mercado, sem que se recorra a 
transplantes institucionais. Concretamente, significa que o crescimento recente do 
mercado de capital de risco tem levado em conta a herança institucional do arranjo 
financeiro, por meio de uma articulação de três instâncias regulatórias: (i) a auto-
regulação; (ii) regulação indireta e (iii) atuaçăo direta do agentes financeiros públicos.  

A auto-regulação dos agentes de mercado, conduzida pela Bovespa no ano 2000, 
resultou na constituição de novos níveis de governança da bolsa, como o Novo 
Mercado, o Bovespa Mais, o Mercado Nível 1 e o Mercado Nível 2. Em boa medida, o 
crescimento do volume recente de IPOs está associado a criação destes novos 
mercados na bolsa paulista. Esse fator tem favorecido a indústria do venture capital e 
do private equity: como mencionado, a maior parte de seus desinvestimentos tem 
sido realizada por meio de IPOs. 

Além da auto-regulaçăo, a participação regulatória do Estado, por meio da CVM 
(agente de regulação do mercado de valores mobiliários), tem tido um papel 
igualmente importante: as instruções normativas 209 e 391 estabeleceram as balizas 
normativas do mercado de private equity e venture capital e tiveram um papel 
relevante na definição dos formatos jurídicos dos veículos financeiros empregados 
nesta indústria. Como indica o censo realizado pelo FGV- Cepe (2008), a maior parte 
dos atores do mercado de risco brasileiro segue a forma de fundos de investimento, 
tal como estabelecido nestas instruções. Embora a forma de fundos de investimentos 
não seja a única possibilidade de organização jurídica admitida pelo direito brasileiro, 
que também admite a formação de companhias holdings de risco ou até a atuação de 
Limited Partnerships registradas no exterior, a difusão da forma fundo revela a 
adequação da regulação estabelecida pela CVM.  

Finalmente, um terceiro tipo de intervenção regulatória, complementar às 
demais, é verificada na atuação de agentes públicos como o BNDES. Tais agentes não 
só têm figurado como venture capitalists, como também tem apoiado, na qualidade 
de cotistas, a formação de fundos privados de investimentos (instituídos, por sua vez 
no formato das mencionadas instruções normativas). Este tipo de ação regulatória, 
baseada em uma intervenção direta do Estado, como indutor de mercado, tem sido 
relevante principalmente nos segmentos de maior risco, como o mercado de venture 
e de seed capital (Schapiro, 2010, 227-243). A seqüência desta pesquisa será voltada à 
descrição detalhada desta complementaridade de funções regulatórias, que parecem 
atuar como elementos institucionais subjacentes ao mercado de capital de risco 
brasileiro.  
 
4.1 A auto-regulação do mercado 
Até meados dos anos 2000, o mercado de capitais brasileiro figurava como uma 
instância financeira de porte relativamente marginal. O total de recursos captados 
em bolsa era relativamente baixo, se comparado com o restante dos atores 
financeiros, situando-se normalmente abaixo de 1% do PIB (ver gráfico abaixo). 
Demais disso, algumas das grandes empresas com atuação no país não tinham o 
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capital aberto na Bolsa de Valores ou sinalizavam a intenção de fechar o capital e 
suprimir a negociação na Bovespa.20 Neste momento, o cenário do mercado de 
capitais no país era bastante desfavorável, para o que contribuía a iniciativa de 
algumas empresas importantes de lançar títulos mobiliários no mercado norte-
americano. Sobretudo na segunda metade dos anos 1990, a estratégia de 
piggybacking parecia mais viável e interessante do que a operação no mercado 
nacional. No ano 2000, 28 empresas brasileiras negociavam papéis (ADRs) no 
mercado norte-americano, sendo que estas transações equivaliam a 33% de todo o 
volume negociado pelo conjunto das 495 companhias listadas no mercado brasileiro 
(Santana, 2008, p. 9).  

Ainda neste contexto desfavorável para as operações em bolsa, registre-se 
como fator negativo a promulgação de uma lei em 1997, a Lei 9.457/97, que suprimiu 
alguns direitos de acionistas minoritários, acirrando assim a baixa disposição dos 
investidores em trabalhar com o mercado de capitais brasileiro. Não a toa, neste 
contexto, a Bolsa registrava um número de apenas 495 empresas listadas e um baixo 
volume de operações, dotado ainda de relativa flutuação.21  
 

 
Fonte e elaboração: Santana, 2008. 
 

Um mercado de capitais com estas dimensões e ainda acuado por uma baixa 
liquidez não se mostrava um ambiente institucional favorável para as operações de 
investimento de risco. Muito embora os empreendimentos de venture capital não 
ocorram no mercado aberto (trata-se de um tipo de investimento fechado – um 
private equity), a liquidez e a pujança do mercado acionário, como discutido no tópico 
anterior, são fatores relevantes para a sua sustentabilidade e viabilidade.  
                                                        
20 Ver a respeito o diagnóstico de Santana (2008) sobre o movimento de fechamento do capital 
conduzido por algumas empresas nesta época. Ver também Stalling & Studart (2006).  
21 Sobre esse contexto, assinala Maria Helena Santana, presidente da CVM: “De fato, a emissão de 
títulos de dívida ou de ações para a obtenção de recursos de longo prazo, pelas empresas brasileiras, 
nunca havia alcançado níveis significativos como proporção do PIB do país (gráfico 1). Como regra, 
esse tipo de capital vinha do re-investimento de recursos próprios ou de créditos obtidos junto ao 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, praticamente o único financiador 
de longo prazo da atividade econômica no Brasil” (Santana, 2008, p. 6).  
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Este cenário começou a se modificar, todavia, no começo dos anos 2000. A 
conjugação de esforços dos principais investidores institucionais, como os fundos de 
pensão, os bancos públicos e os grupos privados, liderados pela Bolsa de Valores de 
São Paulo, resultou na formulação de novas regras de governança corporativa. Tais 
regras, concebidas e implementadas como uma auto-regulação, obedecidas 
mediante a adesão voluntária dos agentes financeiros, materializaram-se na 
constituição de diferentes níveis de mercado. Assim, ao lado do mercado tradicional 
de capitais, formado há cerca de um século, foram instituídos outros espaços de 
transação, cuja diferença reside justamente nas regras de governança corporativa 
auto-impostas pelos agentes. Foram criados um total de 4 novos mercados, o 
Bovespa Mais, o Mercado nível 1, o Mercado nível 2 e o Novo Mercado.  

O Bovespa Mais foi formulado como um mercado de acesso, para permitir que 
pequenas empresas (notadamente start ups) chegassem ao mercado de capitais. 
Para tanto, as suas regras incluem algum tipo de assessoria por parte dos 
administradores da bolsa e ainda procedimentos de listagem facilitados. O mercado 
nível 1 mantém praticamente o mesmo padrão de exigências de governança 
presentes na legislação societária e no mercado tradicional, acrescendo exigências 
mais significativas no que se refere à publicidade dos atos societários. As empresas 
deste mercado, por exemplo, obrigam-se a prestação de informações com maior 
periodicidade aos seus acionistas e possíveis investidores. As empresas do nível 2 
sujeitam-se a regras mais incisivas de governança, como, por exemplo, garantir aos 
acionistas preferenciais (normalmente sem direito a voto), o direito de voto em 
algumas matérias, como fusões e aquisições. Além disso, estas empresas devem 
seguir procedimentos e padrões contábeis internacionalmente aceitos. O Novo 
Mercado é o que apresenta o montante mais elevado de novas exigências: as suas 
empresas não contam com acionistas preferenciais (embora a lei societária os 
admita) – todos os acionistas têm direito a voto; pelo menos 20% dos membros do 
Conselho de Administração devem ser independentes; ao menos 25% das ações da 
empresa devem permanecer em livre negociação (free float); o tag along, em caso de 
alienação do controle é superior ao previsto em lei – atinge 100% (a lei societária, 
10.303/01, prevê um ágio de 80%) (Santana, 2008, p. 13). 

A criação destes novos mercados requalificou o ambiente da governança 
corporativa. Uma indicação disso é o perfil do controle societário destas empresas, 
notadamente no Novo Mercado. Diferentemente do padrão brasileiro de organização 
societária, marcada por grupos familiares titulares de um controle concentrado, as 
empresas do Novo Mercado, apresentam uma maior dispersão acionária. Como 
mostra Gorga (2008) muito embora a concentração societária seja ainda elevada, se 
comparado com o padrão norte-americano, por exemplo, pode-se notar diferenças 
entre o perfil organizativo destas companhias e o restante do mercado.  

Ao robustecer as regras de governança, ainda que por meio de uma auto-
regulação, a Bovespa parece ter apostado em uma estratégia de caráter institucional 
para superar os impasses vivenciados pelo mercado de bolsa. Alguns dados relativos 
aos recentes IPOs sugerem que essa estratégia partilha de algum sentido. A partir de 
2006, o mercado de capitais brasileiro foi reaquecido: somente em 2007, antes do 
início da crise financeira, a Bovespa contabilizou um total de 64 operações de 
abertura de capital (IPO). Deste total, a maior parte, 41 operações, ocorreu 
justamente no Novo Mercado (Schapiro, 2010, p. 273). Muito embora seja difícil 
estabelecer relações de causalidade entre regras e fatos, dado que outros tantos 
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fatores contribuem para resultados sociais e econômicos como esse, parece haver, 
ao menos, uma associação positiva entre as novas regras de governança e o recente 
apogeu do mercado de capitais. 

Esse fenômeno tem sido particularmente relevante para a indústria do venture 
capital e do private equity. Como mencionado, a maior parte dos desinvestimentos 
deste setor tem sido feita por meio de IPOs (FGV-Cepe, 2008). Associando estes dados 
aos argumentos da literatura sobre capital de risco (Black & Gilson, 1998; Gilson, 
2000; Milhaupt, 2000), pode-se obter como proposição plausível a existência de uma 
correlação positiva entre a formação dos novos mercados (notadamente o Novo 
Mercado) e o aquecimento do segmento de private equity e venture capital: entre 2004 
e 2008 foram realizados 38 IPOs de companhias procedentes de aportes de private 
equity e venture capital (Souza e Silva, 2010, p. 14).  De um lado, a constituição destes 
mercados garantiu aos aportes de private equity uma rota de saída, o que, de acordo 
com a literatura especializada, é uma condição relevante para o sucesso da indústria. 
De outro, uma parte importante dos IPOs do Novo Mercado, responsáveis pela sua 
alavancagem, decorreu justamente dos aportes de private equity, dentre os quais 
figuram os investimentos de risco.       
 
4.2 A regulação indireta da CVM  
Além da auto-regulação promovida pelos próprios agentes do mercado no final dos 
anos 1990 e início dos anos 2000, um outro fator institucional jogou a favor da criação 
de um mercado de risco no país: a regulação indireta promovida pelas instruções 
normativas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este novo conjunto 
regulatório contribuiu para o estabelecimento de veículos jurídico-financeiros e 
regras de governança favoráveis ao fortalecimento de um mercado de capitais e, em 
particular, de um mercado de risco.  

A regulação indireta da CVM, que deste de 1976 é a autoridade estatal 
constituída para regular o mercado de capitais, consubstanciou-se em duas 
instruções normativas – CVM n.º 209 e CVM n.º 371, que instituíram os veículos 
jurídicos para aportes de venture capital e de private equity. A instrução normativa 
209 estabeleceu as condições para a formação de fundos mútuos de investimento em 
empresas emergentes. Até então, as parcas iniciativas de investimento em empresas 
emergentes ocorriam por meio de holdings ou companhias de risco. Exemplos disso 
foram as companhias regionais de risco, como a Pernambuco Participações, a CRP 
Caderi (para a região sul), que eram formadas, muitas vezes com a participação do 
BNDES, para realizar aportes em empresas start up (Schapiro, 2010, pp, 238-243). 

Tais companhias, organizadas na forma de sociedades anônimas fechadas, 
apresentavam inconvenientes para atuar como venture capitalists. Diferentemente da 
estrutura norte-americana em que, usualmente, as firmas de venture capital 
apresentam-se como limited partership (Sahlman, 1990), as CCRs eram empresas 
com uma dinâmica societária potencialmente mais intensa.  

Sendo uma sociedade anônima, os direitos e possibilidades de participação de 
seus sócios eram diferentes daqueles apresentados pelos limited partners. Os 
acionistas da holding não são apenas sócios investidores, completamente alheios às 
decisões sociais, e nem tampouco os administradores são gestores investidos de 
liberdade para conduzir os negócios com total independência em relação aos demais 
acionistas. Esta situação pode se mostrar desfavorável a uma organização 
encarregada de aportes de risco, em que o papel dos participantes é o de atuar 
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apenas como investidores e não como participantes da sociedade (Carvalho, Ribeiro & 
Furtado, 2005, p. 53-61). É ao “general partner”, supostamente alguém com expertise 
técnica no setor econômico que receberá os investimentos, que se atribui o plano de 
seleção e de aportes de risco.   

A formação de uma estrutura jurídica semelhante às limited partnerships  para 
a indústria de risco só ocorreu com a edição da Instrução Normativa CVM 209/94. A 
partir de então, ficou autorizada a constituição de fundos de investimento, que 
juridicamente tem a forma de condomínios.  Nestes condomínios, um agente 
encarrega-se da gestão dos recursos e os demais figuram apenas como cotistas. 
Além de vantagens relativas a uma menor interferência societária dos cotistas, a 
forma de fundo, em detrimento da de companhia de investimento de risco, 
apresentava ainda outras vantagens, respectivamente em dois campos sensíveis: (i) 
tributário e (ii) de captação dos recursos.  

No campo tributário a forma de fundo é mais condizente com o tipo de aplicação 
e de ganho percebido. Os cotistas são tributados apenas no momento em que 
alienam as cotas e de modo proporcional às suas cotas – quem paga a tributação é o 
cotista e relativamente apenas ao seu total de participação. Em uma companhia, por 
sua vez, os impostos são pagos pela sociedade e não pelo acionista, de modo que não 
há seletividade no pagamento: todos concorrem igualmente para o pagamento. No 
campo da arrecadação de recursos, a forma de fundo permitiu a esses veículos 
contornar dois obstáculos relevantes: (i) limitações quanto a captação estrangeira e 
(ii) limitações quanto a participação dos fundos de previdência. A primeira das 
limitações consta da legislação societária brasileira, que veda as companhias 
fechadas, como era o caso da companhias de risco, de captar recursos no 
estrangeiro. A segunda limitação, igualmente contornada, era apresentada pela 
regulação do setor de previdência: as suas regras limitavam investimentos em 
companhias fechadas. Com a formação dos fundos, a regulação deste setor foi 
atualizada, sendo autorizada a sua participação em tais veículos (Carvalho, Ribeiro & 
Furtado, 2005, p. 53-61). 

Há ainda um último atributo apresentado pelos fundos que igualmente 
contribuiu para a sua difusão neste segmento: o prazo de operação limitado a 10 
anos. Os investimentos de risco têm como fator característico a limitação temporal 
de seus investimentos. A lógica do venture capitalist, ao menos no mercado mais 
bem sucedido para este tipo de aporte – o norte-americano – é a de aplicar os 
recursos por um prazo previamente estabelecido, normalmente de 7 a 10 anos, e 
então alienar as suas participações, remunerando assim o general partner e os 
limited partners (Sahlman, 1990). Seguindo essa linha, a Instrução CVM 209 
disciplinou que os fundos de investimento têm funcionamento limitado a 10 anos, 
após o quê as suas atividades devem ser encerradas. As companhias holdings, em 
comparação, não detêm a mesma facilidade de encerramento de suas atividades. 
Este fator de limitação temporal é favorável a sua organização financeira, inclusive 
em relação aos seus cotistas-investidores, que sabem de antemão o tempo de 
funcionamento do fundo, o que inclusive evita o prolongamento de aportes mal 
sucedidos.  

Tendo em conta estes atributos, a avaliação do primeiro censo do FGV –Cepe 
sobre a adequação dos fundos como veículo de investimento para este setor  é 
bastante favorável. Neste exame, os autores destacam justamente as suas 
facilidades de governança, as suas vantagens tributárias e os incentivos de 
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arrecadação e concluem pela contribuição positiva da CVM na formação do mercado 
de risco:  
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade reguladora do mercado 
de capitais, em vista da inexistência de veículos adequados aos investimentos 
de PE/VC no Brasil, instituiu estruturas que se aproximam das LPs. Assim, 
surgiram a Instrução CVM 209, 1994 (instituindo os Fundos Mútuos de 
Investimentos em Empresas Emergentes – FMIEE) e a Instrução CVM 391 de 
2003 (instituindo os Fundos de Investimento em Participações - FIP).  Estes 
fundos, que funcionam sob a forma de condomínios fechados, são estruturas 
jurídicas especialmente voltadas para investimentos em empresas de capital 
fechado. Alguns dos elementos que tornam as holdings deficientes como 
veículos de PE/VC não estão presentes nos fundos FIP e FMIEE (Carvalho, 
Ribeiro & Furtado, 2005, p. 56). 

 
O resultado efetivo desta criação dos fundos de investimento, seja para 

investimentos nas empresas emergentes (Instrução CVM 209), seja para aportes em 
empresas de maior porte (private equity) (Instrução CVM 371), pode ser constatado no 
segundo censo do FGV-Cepe, de 2008: cerca de 15 anos após a edição da primeira 
instrução, em 1994,  pode-se notar que não só esta indústria apresentou um súbito 
crescimento, como também a forma usual da estruturação de seus negócios é a de 
fundo de investimento. Dos 181 veículos em atuação no Brasil, 73 são instituídos 
como fundos de investimento, conforme as Instruções Normativas da CVM, 
respondendo por 39% do capital total comprometido pela indústria; outros 45 atuam 
sob a forma de limited partnership, respondendo por 34% do capital comprometido e 
31 apresentam a forma de holding, detendo apenas 2% dos recursos. Em 
comparação com os dados do 1º Censo deste segmento, registra-se um crescimento 
da importância dos Fundos CVM: em 2004, as limited partnership representavam 62% 
do capital comprometido e os fundos respondiam por 23% deste montante. No 
relatório de 2008 esta posição se inverteu: as limited partnership passaram a dispor 
de 34% do capital e os fundos a 39% do volume total.  

Essas evidências sugerem uma associação positiva entre este formato jurídico e 
o êxito deste setor: a forma de condomínios funcionalmente organizados como 
fundos de investimento parece contar com a preferência dos operadores deste 
mercado.  
 
4.3 A regulação direta do Estado 
Ao lado da auto-regulação do mercado, responsável por parte significativa do 
fortalecimento da Bolsa de Valores no início da década e da regulação promovida pela 
CVM, encarregada da instituição de novos veículos jurídico-financeiros, a formação do 
mercado de risco contou com um terceiro elemento: a regulação direta do Estado. 
Por regulação direta entenda-se a atuação do Estado, não como agente de produção 
e aplicação normativa, mas como agente direto de mercado. Neste campo, trata-se 
da atuação das agências e bancos públicos como instâncias que suplementam ou 
substituem as lacunas dos agentes privados. No caso do mercado de risco, essa 
função tem sido exercida pela FINEP (financiadora de estudos e projetos) e pelo 
BNDES, que dispõe de linhas de financiamento e de ferramentas de intervenção que 
incrementam o ambiente financeiro.  
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No caso do BNDES, muito embora a sua atuação financeira seja historicamente 
concentrada no apoio a setores tradicionais e consolidados, como gás, petróleo, 
mineração, siderurgia e papel & celulose, o fomento das inovações tem recebido uma 
atenção crescente nos últimos anos. Desde 1991, quando o Banco instituiu um 
programa piloto de apoio a empresas inovadoras – o Contec – vem se delineando uma 
nova frente de ação em seus programas e linhas de financiamento.22 Pouco a pouco, 
valendo-se de um processo de aprendizado institucional, o BNDES constituiu um 
aparato consistente, embora ainda restrito, para suportar investimentos em ativos 
intangíveis e em estratégias inovadoras. Este aparato compõe-se de dois tipos de 
ferramentas de intervenção: (i) a intervenção como venture capitalist e (ii) a 
intervenção como fomentador da indústria de venture capital (Schapiro, 2010, pp. 217-
243). 

A intervenção como venture capitalist teve início com o Contec, em 1991, e 
ganhou bastante apelo a partir de 2004, quando o Governo Federal implementou uma 
política industrial – PITCE (política industrial, tecnológica e de comércio exterior) 
voltada a promover a inovação. Desde então, as iniciativas existentes para inovação, 
normalmente viabilizadas por meio de operações de renda variável, realizadas pela 
BNDESpar (subsidiária do BNDES para participações em empresas), foram 
incrementadas (Schapiro, 2010, pp. 243-262). 

Nessa modalidade, o Banco atua como um autêntico venture capitalist: adquire 
participação em empresas, indica membros para os conselhos de administração e 
acompanha o progresso do desenvolvimento empresarial. Ao final deste percurso, 
aqueles negócios que se mostram viáveis são alienados para permitir a recuperação 
dos aportes. Este desinvestimento pode ocorrer por meio de uma venda estratégica a 
outra empresa do setor ou por meio de um IPO, hipótese que tem se tornado mais 
atrativa desde 2006, com o aquecimento do mercado. Exemplos disso são casos como 
os das empresas Bematech, Lupatech e Totvs, que foram beneficiadas pelas linhas 
de renda variável do BNDES e, uma vez encerrado o período de investimento, 
realizaram operações bem sucedidas de abertura de capital no Novo Mercado.  

Paralelamente às participações em empresas, normalmente realizadas por 
meio da aquisição de ações ou de debêntures conversíveis em ações, o Banco passou 
também a amparar empresas inovadoras por meio de outras duas modalidades: (i) as 
subvenções não reembolsáveis provenientes de um fundo tecnológico – Funtec; e (ii) 
contratos de colaboração financeira, com renda fixa (Schapiro, 2010a). No caso do 
Funtec, o BNDES mimetiza um angel investor, isto é, trata-se de um tipo de 
investimento de risco que usualmente figura em fases preliminares do 
empreendimento e que se caracteriza pelo apoio financeiro não reembolsável (nos 
EUA, é, normalmente, realizado por patrocínio de familiares, ou de fundações de 
amparo a pesquisa). No caso do Funtec, os recursos devem ser solicitados por 
Instituições Tecnológicas, que são entidades de pesquisa sem finalidade lucrativa, 
consorciadas a empresas. Os aportes devem ser aplicados no desenvolvimento de 
novas tecnologias, em setores estratégicos, como: (i) fontes de energia renováveis 
(biomassa e tecnologias mais eficientes em energia hidrelétrica), (ii) meio ambiente, 
(iii) saúde (em particular, farmácia-biotecnologia, vacinas e de novos diagnósticos), 

                                                        
22 Sobre o Contec e o início do aprendizado institucional do BNDES no capital de risco, ver Pinto (1997).  
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eletrônica (micro e nanotecnologias), (iv) novos materiais e (v) produtos químicos 
(especialmente a novas resinas, plásticos e fertilizantes). 

Na renda fixa, o BNDES também desenvolveu linhas de financiamento, estas 
sim reembolsáveis, que foram customizadas para atender às especificidades das 
empresas inovadoras. Tais linhas de renda fixa têm sido entendidas pelos gestores do 
BNDES como uma quebra paradigmas, em relação a forma usual de seu 
procedimento de contratação. À distinção da forma padrão de contratação das 
operações de renda fixa, os aportes voltados à inovação admitem regras especiais, 
tais como: (i) a dispensa de garantias reais (em contratos até R$ 10 milhőes) e (ii) a 
utilização de estruturas de governança aptas a administrar a contingência presente 
nos financiamentos de inovação. Como descrito em detalhe em trabalho anterior 
(Schapiro, 2010a), estes contratos contam com uma rotina para-contratual de 
acompanhamentos da evolução dos projetos financiados e esta gestão do projeto 
admite margem de adaptação para eventuais alterações e correções de rota em 
relação ao plano inicial de negócios. Desta maneira, mesmo se tratando de contratos 
de renda fixa, o Banco tem procurado manejar a forma de seu aporte para 
desempenhar um papel semelhante a de um venture capitalist, encarregado da 
provisão financeira para empreendimentos incertos e dados a certa margem de 
contingência.      

Além dos programas de renda variável, de recursos não reembolsáveis e de 
colaborações customizadas de renda fixa, os agentes públicos, notadamente o 
BNDES e a FINEP, desempenham um segundo papel no mercado de risco: a 
intervenção direta no fomento da indústria de venture capital. Nessa segunda 
modalidade, o seu papel não é o de mimetizar o capitalista de risco, substituindo 
assim parte de suas funções, mas o de estimular a atuação dos demais agentes 
privados. No desempenho desta função, o BNDES, por exemplo, tem atuado de duas 
maneiras complementares: (i) o incentivo à formação de fundos privados de capital de 
risco e (ii) o apoio à abertura de espaços no mercado de capitais.  

No incentivo à formação de fundos, o BNDES, e também a FINEP, aporta 
recursos como cotista (investidor) de fundos privados – fundos regulados pelas 
instruções normativas CVM 209 e 371, acima citadas. Este aporte tem a função de 
aumentar o volume de recursos disponível para o fundo e também a de alavancar a 
capacidade de captação dos gestores, perante outros possíveis cotistas. Dados 
colhidos entre 1999 e 2008, limitados ao BNDES, sugerem que esta participação tem 
sido expressiva e que tem contribuído para a formação deste mercado no país: 
enquanto em 1999, havia apenas 5 fundos mútuos para empresas emergentes, sendo 
que todos eles contavam com a participação do Banco, cerca de dez anos depois, não 
só o número de fundos cresceu, como a participação do BNDES pôde ser 
relativamente reduzida.  
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Fonte: CVM e BNDES. 
 

A participação como cotista nestes fundos tem sido particularmente importante 
nos segmentos dedicados a investimentos de maior risco, como o venture capital 
(para empresas start up) e o seed money (para empresas pré start up). Este segundo 
mercado, voltado para empresas ainda em fase piloto e sem escala de mercado, 
figurava no primeiro censo do FGV-Cepe (2006) como uma autêntica falha de 
mercado: dados os riscos e o menor potencial de rentabilidade, quando comparado 
ao private equity (aportes em empresas estabelecidas) e mesmo ao venture capital, o 
seed money mostrava-se como o segmento de menor desenvolvimento (das 306 
empresas beneficiadas pelos investimentos de private equity & venture capital, nos 
dados de 2006, apenas 36 eram do estágio seed money, respondendo por 11,8% do 
total de recursos) (Carvalho, Ribeiro & Furtado, 2005, p. 35). 

Uma interessante reação a este diagnóstico, que exemplifica o papel 
desempenhado pelas agências públicas na construção deste mercado, foi a criação 
do fundo Criatec, em 2008, em uma parceria entre o BNDES e o Banco do Nordeste. 
O Criatec, formado com recursos dos dois bancos públicos, é administrado por uma 
gestora privada, a Antera, e os seus recursos são aplicados em empresas iniciantes, 
na fase seed money. Ao examinar este tipo de iniciativa, o segundo relatório do censo 
da indústria de private equity e venture capital do FGV-Cepe salienta a relevância das 
agências públicas na sedimentação do mercado de risco no país: 
 

[...] embora a atuação direta do setor público brasileiro organizado na forma 
de organização gestora de PE/VC não seja quantitativamente expressiva, sua 
participação como investidor em veículos de investimentos geridos por 
organizações gestoras privadas e formador de políticas setoriais tem sido de 
suma importância para o fomento e desenvolvimento da indústria brasileira 
de PE/VC.   

 
À frente desta intervenção de fomento da indústria de venture capital, há uma 

segunda atribuição igualmente relevante, desempenhada, sobretudo, pelo BNDES. 
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Trata-se da abertura dos espaços do mercado de capitais. O Banco não apenas tem 
atuado como cotista de fundos privados, fomentando assim a sua constituição, como 
também tem envidado esforços para incrementar o mercado de bolsa, jogando a 
favor de sua consolidação. Uma primeira indicação neste sentido foram as iniciativas 
para a criação, em 1996, da Sociedade Operadora do Mercado de Acesso (SOMA), um 
mercado de balcão organizado. Para viabilização desta proposta, o BNDES 
comprometeu-se com recursos e também com a listagem de empresas de sua 
carteira, para assim alavancar este novo mercado. A intenção evidente era propiciar 
um espaço de mercado para os desinvestimentos realizados em pequenas 
empresas23.  

Outras indicações nesse sentido podem ser vistas no apoio ao Bovespa Mais e 
ao próprio Novo Mercado. O Bovespa Mais é um dos níveis de mercado da Bovespa, 
criado por meio de auto-regulação, para permitir a abertura de capital de pequenas e 
médias empresas. Para desbravar este mercado, que até 2008 não contava com 
nenhuma empresa listada, o BNDES atuou para viabilizar o IPO da primeira empresa 
do Bovespa Mais – a Nutriplant: no IPO, atuou como comprador das ações da 
Nutiplant, garantindo assim o sucesso da operação que culminou na abertura do 
Bovespa Mais (Schapiro, 2010, p. 257-260).  

Um comportamento semelhante, de apoio à consolidação do mercado, já havia 
acontecido em favor do Novo Mercado. Como já mencionado, algumas das empresas 
da carteira do BNDES foram listadas neste nível do mercado, o que contribuiu para o 
seu desenvolvimento. É esse o diagnóstico de Maria Helena Santana, presidente da 
CVM, no que diz respeito ao papel do BNDES no estabelecimento do Novo Mercado: 
 

[...] o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
garantiu um apoio fundamental ao projeto, com o qual havia contribuído 
desde a formulação. O BNDES passou a conferir incentivos concretos para a 
adesão de companhias ao Novo Mercado e, em alguns casos, até a colocar 
essa adesão entre as condições para o fechamento de operações de 
financiamento. 

 
Além do BNDES, outros investidores institucionais, como os fundos de pensão 

de empresas estatais, como Previ, Funcef e Petros, também têm contribuído para a 
consolidação do mercado. Tais fundos têm conduzindo as empresas nas quais detêm 
investimentos a realizar operações de abertura de capital na Bolsa de Valores. Dados 
apresentados na tabela abaixo indicam o número de empresas listadas que contam 

                                                        
23 A seguinte passagem de Santos et. al. descreve o engajamento do Banco e assinala as expectativas 
despertadas com a criação da SOMA: “Além do desenvolvimento dos mecanismos de liquidez, acima 
descritos e circunscritos diretamente às operações individuais, a BNDESpar vem desenvolvendo 
gestões – em conjunto com a CVM e os principais agentes do mercado – para a implementação de um 
Mercado de Balcão Organizado, destinado principalmente à negociação de ações de empresas de 
menor porte. Recentemente regulamentado pela CVM através da Instrução 243, de 01.03.96, este 
mercado terá custos bem inferiores ao de capitais convencionais e conferirá liquidez aos papéis das 
pequenas e médias empresas, contribuindo para o aumento dos investimentos nestas sociedades 
anônimas. A Bolsa de Valores do Paraná, em conjunto com a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
(BVRJ), criou, em 25.06.96, a Sociedade Operadora do Mercado de Acesso (SOMA), que conta com a 
BNDESpar entre os seus fundadores”. Santos et. al. pp. 14-15. 
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com a participação do BNDES e de fundos de pensão de empresas estatais, cuja 
operação é usualmente influenciada pela orientação do governo.24  
 

Distribuição da Carteira do BNDES por Mercado da Bovespa25 

 Ibovespa Mercado 
Tradicional 

Mercado 
de 

Acesso 

Mercado 
Nível 1 

Mercado 
Nível 2 

Novo 
Mercado 

Mercado 

Balcão 
Total de 

Participações 

Participações 
BNDES 

25 31 1 15 3 15 10 75 

PREVI 13 28 0 8 3 7 11 57 

FUNCEF 1 6 0 0 1 2 6 15 

PETROS 2 11 0 3 1 8 3 26 

Total de 
empresas 

listadas no nível 
do mercado 

65 283 1 39 18 103 87  

Fonte: elaboração própria 

 
Os dados sugerem que há um comportamento de colaboração do BNDES com o 

mercado de capitais, sobretudo com os seus novos níveis de governança. 
Notadamente com relação ao BNDES, é interessante registrar que de suas 75 
participações no mercado, 34 ocorrem em nos novos mercados (mercado de acesso, 
mercado nível 1, nível 2 e Novo Mercado), ao passo que o mercado tradicional abriga 
31 empresas de sua carteira.   
 
4.4 Interpretando a criação do mercado de risco: complementaridade regulatória e 
articulação favorável da herança institucional 

A descrição encerrada nesta seção procura assinalar que o estabelecimento do 
mercado de capital de risco, entendido como um mercado de dois lados, que é 
composto, de um lado, por investidores da fase de private equity e, de outro lado, por 
investidores na fase IPO, tem se beneficiado de uma complementaridade de 
instâncias regulatórias. A auto-regulação do mercado, a regulação indireta promovida 
pela CVM e a regulação institucional, a cargo de agências públicas, têm sido os 
fatores institucionais subjacentes a este paulatino incremento das atividades 
financeiras do venture capital e do private equity. Enquanto a regulação indireta da 
CVM garantiu a forma jurídica adequada para a formação dos veículos financeiros, a 
atuação das agências públicas tem contribuído para amplificar a massa de recursos 
disponíveis para esta indústria. Já a auto-regulação e as intervenções públicas de 
fomento dos espaços de mercado colaboram para viabilizar um ambiente satisfatório 
para os desinvestimentos. 

                                                        
24 Tais dados apresentam duas limitações: (i) referem-se a empresas já listadas, ou seja, não refletem 
diretamente a taxa de sucesso destes investidores em conduzir as empresas de sua carteira (na fase 
pré-mercado) à listagem no mercado; (ii) não captam a atuação de fundos de investimento que contam 
com esses investidores como cotistas. 
25 Esses números referem-se à participação dos agentes, podendo haver duplicação: muitas empresas 
contam com mais de um destes agentes como acionistas.  
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Esse diagnóstico de complementaridade regulatória apresenta dois 
desdobramentos: um positivo, explorado nesta seção e um normativo, que será 
trabalhado na quinta parte deste trabalho. O desdobramento positivo refere-se ao 
panorama interpretativo e a possível contribuição que este diagnóstico de 
complementaridade pode trazer para os debates de Direito & Financiamento. Uma 
vez apresentada a avaliação descritiva, a última parte do artigo procurará então 
debater possíveis parâmetros de reforma institucional, condizentes com os 
diagnósticos apresentados nesta seção.  

O campo de Direito & Financiamento tem se firmado nos últimos anos com uma 
agenda de pesquisa dedicada a avaliar a relação existente entre a qualidade das 
regras jurídicas e o desempenho das atividades financeiras. Os trabalhos mais 
difundidos desta linha de investigação argumentam que sistemas jurídicos dotados de 
boa proteção dos acionistas, de clareza nas regras de governança, de direitos de 
propriedade bem estabelecidos, entre outros, seriam condições institucionais 
necessárias para um bom funcionamento dos mercados de crédito e de capital.26 Este 
argumento é lastreado em uma série de estatísticas cross countries que, ao 
mensurar a relação entre variáveis jurídico-institucionais e o desenvolvimento do 
sistema financeiro, indicariam a relevância do Rule of Law no ambiente financeiro. Os 
países com maior desenvoltura financeira seriam justamente aqueles que 
apresentam um rol de direitos e garantias, descrito pelos pesquisadores como um rol 
institucional satisfatório para uma adequada proteção de investidores e tomadores de 
recursos. 

Partindo desta localização do debate sobre financiamento no campo 
institucional, outros trabalhos têm procurado apresentar uma interpretação 
alternativa para o papel desempenhado pelo direito na organização dos sistemas 
financeiros. Diferentemente de La Porta et. al. (1998), Pistor (2005) e Milhaupt & 
Pistor (2008) têm sustentado que as instituições de fato importam para os mercados 
de crédito e de capitais, mas que há um estoque variado de instituições adequadas 
para cumprir o papel de organização do sistema financeiro. Seguindo os 
apontamentos de Hall & Soskice (2001), os trabalhos de Pistor (2005) e Milhaupt & 
Pistor (2008) têm procurado assinalar que há uma variedade de possíveis 
combinações institucionais, que resultam, por sua vez, em uma diversidade de 
arranjos financeiros. Na realidade, este argumento assume a seguinte proposição: se 
os sistemas financeiros são diferentes entre si, os dispositivos jurídico-institucionais 
associados ao seu funcionamento são igualmente diversificados. Portanto, se La 
Porta et. al. (1998) têm razão ao afirmar que as instituições (notadamente as 
instituições jurídicas) importam para o desenvolvimento financeiro, estes estudos de 
Pistor e Milhaupt agregam a este debate a noção de variedades institucionais: as 
atividades financeiras podem ser estruturadas com formas diferentes, a depender 
das especificidades histórico-culturais dos ambientes nacionais.        

É a essa linha de interpretação que este trabalho está voltado. O diagnóstico da 
complementaridade regulatória sugere que o estabelecimento do mercado de risco 
no Brasil tem sido conduzido a partir de sua herança jurídico-institucional. É como se 
este mercado sobreviesse de uma recomposição ou de uma bricolage de atributos 
                                                        
26 La Porta, et. al., 1998; La Porta, et. al., 1997; Shleifer & Vishny, 1997; La Porta et. al.  2000a e La 
Porta et. al. 2000b. 
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institucionais existentes no ambiente financeiro brasileiro. O seu recente 
desempenho não decorreu de um transplante ou de uma mimetização de regras e 
formas jurídicas funcionais em outros contextos. Em outros termos, o crescimento do 
venture capital não parece ter resultado apenas de uma importação de modelo. Neste 
seu desenvolvimento há, em suma, muito de singularidades típicas do arranjo 
brasileiro: da forma jurídica dos veículos até a participação das agências públicas.  

Veja-se o caso da forma jurídica dos fundos de investimento. Trata-se de um 
condomínio, que é uma categoria já bastante conhecida na tradição do direito privado 
brasileiro e que tem se mostrado suficiente para a composição de um veículo 
juridicamente consistente e financeiramente hábil. Na composição da forma jurídica, 
não se recorreu, portanto, ao transplante das limited partership que embora sejam 
muito difundidas no panorama norte-americano, são estranhas ao direito societário 
brasileiro.  

Com relação ao papel das agências públicas, vale o mesmo diagnóstico. O 
Banco de Desenvolvimento tem sido um agente importante para a viabilização deste 
segmento, seja como provedor de recursos, seja como um indutor dos espaços de 
mercado. A identificação do desempenho destes papéis é particularmente 
interessante, não só para as recomendações de política, como também para o campo 
das interpretações. O mainstream da literatura de Direito & Financiamento apresenta 
um viés de análise bastante crítico aos bancos públicos. De acordo com essa leitura, 
bancos públicos não atuam com base em critérios econômicos consistentes, dado 
que têm a sua gestão comprometida politicamente, e, além disso, não contribuem 
para o fortalecimento do sistema financeiro (La Porta et. al. 2000a). Este segundo 
argumento sustenta-se na tese de crowding out: os bancos públicos, ao concorrerem 
de forma assimétrica com os agentes privados, desempenhariam um comportamento 
predatório, fustigando assim as possibilidades de florescimento dos mercados 
privados. Por tal razão, a opção institucional por bancos públicos não seria 
satisfatória.  

O caso do mercado de risco no Brasil, não parece confirmar este argumento. O 
papel do BNDES tem sido importante na formação de uma base financeira para os 
aportes de risco. Seja como venture capitalist ou como cotista de fundos privados de 
investimento, o Banco tem participado de forma positiva para a criação e crescimento 
deste mercado – não parece haver aí um comportamento de crowding out. Além 
disso, atuação do Banco também tem sido importante para amparar os esforços de 
auto-regulação. A sua colaboração, assim como a de outros investidores 
institucionais, como os fundos de pensão, deu guarida às novas regras de governança 
corporativa.  

Esta participação do BNDES como um agente de colaboração na formação do 
Novo Mercado, e do mercado de capitais como um todo, tem recebido pouca atenção 
da literatura especializada. Um exemplo disso é o trabalho recente de Hansmann, 
Gilson & Pargendler (2010), que atribuem o sucesso do Novo Mercado apenas a 
fatores regulatórios. Para os autores, as novas e mais exigentes regras de 
governança do Novo Mercado foram implementadas paralelamente à manutenção 
das regras do mercado tradicional – consistindo em uma bem sucedida estratégia de 
dualismo regulatório. Esta dualidade de mercados teria evitado fatores de path 
dependence: os grupos societários incumbentes, já listados na Bolsa de São Paulo, 
não resistiram à criação do Novo Mercado, já que esta criação não significou uma 
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alteração das regras de funcionamento do mercado tradicional e, portanto, não 
ameaçou os seus interesses.  

Embora este argumento seja bastante consistente, falta a esta explicação o 
reconhecimento de que fatores de path dependence podem também ser utilizados a 
favor de transformações institucionais. Neste mesmo caso estudado pelos autores – 
o Novo Mercado - ocorreu algo nesse sentido: como reconhecem os próprios agentes 
encarregados da criação do Novo Mercado, a participação de investidores 
institucionais, notadamente do BNDES e dos fundos de pensão, foi bastante relevante 
para o resultado alcançado. Poderia-se dizer: tais fatores ampararam ou 
complementaram a habilidade do dualismo regulatório.  

Diante disso, o que todos estes atributos, a saber, as regras introduzidas pela 
CVM, a auto-regulação do mercado e a atuação das agências públicas, sugerem? Pelo 
argumento desenvolvido neste trabalho, a primeira implicação destes atributos é de 
natureza positiva: permitem constatar que há entre eles uma associação e que esta 
complementaridade regulatória é um fator institucional relevante para o sucesso 
recente do mercado de risco. O êxito do mercado de risco não decorre apenas de 
novas regras, mas de uma composição entre as novas regras que requalificaram o 
mercado de capitais, a atuação das agências públicas, que complementa a captação 
de recursos e induz a abertura de novos espaços de mercado, e a definição de novos 
veículos (os fundos), que garantiu uma ferramenta jurídica condizente com a tradição 
do direito brasileiro e ainda adequada às necessidades deste setor. Um segundo 
desdobramento deste argumento é de caráter normativo e será apresentado na seção 
a seguir.     
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5 Parâmetros de reforma institucional: conciliação de formato e função 
Um dos temas mais controvertidos da literatura dedicada a apresentar implicações 
de política para as relações entre instituições e desenvolvimento é o das reformas 
institucionais. De um lado, figuram análises e proposições identificadas como agenda 
blueprint, isto é, argumentos normativos que procuram recomendar que a realização 
das reformas institucionais tenha como parâmetro modelos de sucesso e boas 
práticas. Faz parte dessa agenda as propostas de reforma orientadas pela noção de 
good governance, que, usualmente, figura nos repertórios de agências multilaterais, 
como, por exemplo, o programa Doing Business, do Banco Mundial.  No âmbito 
acadêmico, trabalhos na linha Law & Finance, quando propõe implicações 
normativas, também se situam dentro deste campo, em que o objetivo das reformas 
institucionais é emular arranjos bem sucedidos em outros países.  

De outro lado, em reação à agenda blueprint, tem se formado um outro campo 
analítico e propositivo, organizado pela crítica às idéias de reforma na base do one 
size fits all. Como assinala Rodrik (2007, pp. 163-166), uma outra forma de se 
entender o papel das instituições no processo de desenvolvimento é reconhecer a 
presença de elementos tácitos e não codificados na sua organização e 
funcionamento. Isso significa que, subjacente a um dado arranjo institucional bem 
sucedido, há uma série de fatores não formais, não escritos, que resultam da 
interação local e de idiossincrasias específicas, que não são facilmente identificáveis 
e nem, tampouco, transplantáveis de uma realidade a outra.  

Essa segunda agenda, que se pode despretensiosamente identificar como 
culturalista, é bastante cética quanto às possibilidades de sucesso das reformas 
institucionais, salvo aquelas que decorram da própria composição social. O próprio 
Banco Mundial, mais recentemente mostrou-se sensível a alguns destes argumentos, 
ao sugerir a plataforma do comprehensive development, que procura dar maior 
importância às variações e especificidades locais nos programas de reforma 
institucional.27 A seguinte passagem de Brian Tamanha, um dos autores que 
protagoniza as críticas ao estilo de reformas blueprint, permite alguma compreensão 
dos termos de sua formulação acadêmica: 
 

One clear lesson, at least, shines through the haze: society is the all-
consuming center of gravity of law and development.  The term “society” is 
used here in a capacious sense—encompassing the totality of history, 
culture, human and material resources, religious and ethnic composition, 
demographics, knowledge, economic conditions, politics, and more (“society” 
can also be drawn for specific purposes at various levels—local, national, 
regional, and global). No aspect of law or development operates in or can be 
understood in isolation from these surrounding factors.  The qualities, 
character, effects and consequences of law are thoroughly and inescapably 
influenced by the surrounding society.  Because every legal context in every 
society involves a unique constellation of forces and factors, there can be no 
standard formula for law; the same legal regime in two different places will 
operate differently; a good law in one location may have ill effects or be 
dysfunctional elsewhere; unanticipated consequences are to be expected.  
Law and development practitioners and scholars recognize this fundamental 
truth. “Context matters,” “local conditions are crucial,” “circumstances on 
the ground shape how things work”—variations of this insight has been 

                                                        
27 Sobre o Banco Mundial e as suas diferentes agendas reforma institucional, ver Santos (2006).  
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repeated so often it is nearly a cliché.  What stymies law and development 
projects time and again is the “the extreme interrelatedness of everything 
with everything else in a society.”  For the sake of convenience, I will call this 
the “connectedness of law principle.” (Tamanaha, 2009, pp. 4-5) 

 
O problema de ambas as proposições é que, no limite, podem ser apenas bons 

estereótipos de posições opostas. Não parecem constituir, entretanto, parâmetros 
realistas para a condução de reformas institucionais bem sucedidas (Rodrik, 2007, 
pp. 163-166). Curiosamente, o que as torna igualmente problemáticas são motivos 
opostos: enquanto a agenda blueprint peca pela sua subsocialização, a agenda 
culturalista mostra-se supersocializada.28  

A noção de uma reforma pré-moldada tem como limites evidentes a ausência de 
tratamento aos fatores contextuais. Nesse ponto, parece acertada a crítica 
apresentada por Tamanaha (2009) e também sintetizada por Rodrik (2007), ao sugerir 
que subjacente às regras formais, há uma constelação de elementos não formais, 
não codificados e que podem obstar a efetividade de novas leis e regulamentos. É o 
caso, entre outros, da resistência dos grupos de interesse, das práticas culturais, da 
forma de aplicação do direito pelas autoridades, ou ainda, dos hábitos e modos de 
operação dos atores sociais. Imaginar, portanto, que uma reforma institucional será 
bem sucedida se, apenas e tão somente, transplantar boas práticas de outros 
contextos institucionais, pode ensejar frustrações, quanto ao resultado final 
alcançado. No campo financeiro e de governança corporativa isso é particularmente 
verdadeiro: a organização dos arranjos institucionais compreende fatores de path 
dependence, de tal modo que os atores incumbentes tendem a reagir a mudanças 
nas regras do jogo. Tais reações podem ser tanto formais e públicas, como informais 
e restritas, contribuindo neste caso para minar a efetividade da reforma. 

Por outro lado, a crítica culturalista também parece ser algo problemática, 
notadamente no que se refere à sua pretensão totalizante. O argumento de que o 
direito e as instituições estão socialmente incrustrados (embedded), e que todos os 
fatores sociais estão interrelacionados entre si, sugere parâmetros de reforma que 
são paralisantes, dada a dificuldade que apresenta para a formulação de uma agenda 
de intervenção pelos atores políticos. Nessa medida, assim como as reformas 
blueprint, a visão culturalista pode ser também pouco consistente com a realidade: a 
complexidade de seus diagnósticos e a dificuldade que apresenta para a formulação 
de uma agenda positiva pode torná-la alheia à real dinâmica das reformas 
institucionais.29  

Procurando escapar de ambos os extremos, mas tomando de empréstimo o que 
há de virtuoso em ambas as proposições, pode-se voltar ao caso do mercado de risco 
brasileiro, que parece permitir novas observações de reforma institucional. Nessa 
experiência parece haver uma combinação do reconhecimento da importância 

                                                        
28 Essa crítica é inspirada na análise que Granovetter faz de dois paradigmas opostos de análise 
sociológica: a marxista, reputada como supersocializada, e a da nova econonomia institucional, 
descrita como subsocializada. Ver Granovetter (1980).   
29 Ver a esse respeito a crítica de Prado: “The problem is that although most of these analyses are very 
helpful in understanding what went wrong and why the “toolkit” did not work in a given context, they do 
not tell us how to improve our efforts going forward.  So, like the “blueprint” Law and Development 
scholars, the “context matters” Law and Development scholars are not helping the field move 
forward.” Prado (2009). 
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dimensão local, com a identificação de arranjos institucionais bem sucedidos e 
testados em outros contextos.  

No que tange à identificação de arranjos já testados, o modelo de financiamento 
das inovações que tem sido construído no Brasil recupera em boa medida o exemplo 
da experiência norte-americana. Emulando em parte o êxito da organização 
institucional do venture capital do Vale do Silício, o protótipo brasileiro assume a 
premissa de que os espaços privados de mercado são um fator relevante para o bom 
desempenho deste segmento. Não a toa, o financiamento das inovações tem contado 
com a edificação de um setor de fundos de investimento, responsáveis pela captação 
dos recursos, e, também, com a sedimentação do mercado de capitais, responsável 
pelas oportunidades de desinvestimento. No limite, essa dinâmica institucional, bem 
sucedida na economia.com norte-americana, apresenta-se como um horizonte 
satisfatório, embalando assim a agenda das políticas públicas brasileiras. Em última 
instância, a criação de um ambiente propício às inovações não tem se valido de um 
processo custoso e interminável de experimentalismo institucional. Em síntese: sabe-
se onde se quer chegar com o mercado de risco, há um norte definido para a política 
pública, baseado nos resultados alcançados pela experiência norte-americana.   

Por outro lado, o reconhecimento do êxito do arranjo de mercado para a 
configuração de um ambiente financeiro propício para as inovações não têm 
prescindido da dimensão local. O modelo de venture capital não tem sido construído 
por meio de um transplante de veículos, de regras e de instâncias. Em outros termos, 
à premissa de que os espaços privados de investimento e desinvestimento importam, 
estão associados a elementos da organização institucional brasileira. Em primeiro 
lugar, a regulação da CVM instituiu um tipo de veículo financeiro cuja base normativa 
não é estranha à cultura jurídica brasileira. Além disso, o padrão de governança 
financeira tem sido igualmente metabolizado na construção desta nova engrenagem: 
o BNDES e a FINEP, por exemplo, atuam em convergência com o propósito de 
estabelecer este arranjo financeiro. Com isso, suplementam a eventual carência de 
recursos e de experiência dos investidores e também colaboram para o aquecimento 
e a liquidez do mercado de capitais.  

No limite, é como se o desenho brasileiro reconhecesse que, subjacente ao 
mercado de risco, há uma teia de complementaridades que não pode ser facilmente 
transplantada e são estes fatores, muitas vezes invisíveis, que garantem o seu 
sucesso. Como assinala Gilson (2004, p. 145)30, a decepção de muitos países 
europeus, cuja tradição institucional é de um sistema financeiro bancário, com os 
resultados alcançados pelas suas tentativas de emular a experiência da Nasdaq, 
decorre destas complementaridades não transplantáveis. Tratam-se, entre outros, de 
fatores tácitos, como a experiência dos venture capitalists, o seu conhecimento do 
sistema financeiro e dos setores produtivos e da capacidade de efetividade das 
disposições regulatórias, que figuram no entorno do mercado, na sua arquitetura 

                                                        
30 A seguinte passagem de Gilson é ilustrativa deste argumento: “recognition of the importance of 
complementarity, however, suggests that merely creating a stock market will be insufficient to provide 
the institutional infrastructure necessary to support a venture capital market. Also missing are the 
complementary institutions that developed from the presence of stock markets in the United States: 
venture capital organizations, the limited partner investment vehicle, investment bankers experienced 
in taking early-stage companies public and, mostimportant, a supply of entrepreneurs which the 
availability of venture capital financing elicits in the first place.” (Gilson, 2004, p. 145). 



Artigo DIREITO GV (Working Paper) 66                                                        Mario Gomes Schapiro 

Não citar | Please do not quote 36 

institucional informal. No caso brasileiro, a trajetória parece ter sido diferente: o 
consórcio existente entre os atores públicos, as regras afinadas com a cultura 
jurídica local e a auto-composição dos atores de mercado sugere uma alteração 
institucional que levou em consideração estas complementaridades institucionais.  

Trata-se, portanto, de uma experiência de reforma institucional que concilia o 
reconhecimento de modelos funcionais, com as vicissitudes locais. De alguma 
maneira parece um modelo de reforma próximo ao que autores têm chamado de 
modelo “what works”31: as reformas são pautadas na combinação da gestão da 
herança institucional, formal e informal, com as evidências que são capazes de 
informar quais são os arranjos funcionais. No caso em questão, se as evidências 
apontam que o venture capital e o mercado de capitais importam e funcionam para os 
investimentos em inovação, resta aos policy makers a tarefa de construir os modelos 
nacionais deste tipo de ferramenta. Para tanto, é importante assumir como matéria 
prima os recursos institucionais existentes, como é o caso, principalmente, do banco 
de desenvolvimento. O sucesso do venture capital não tem como prescindir deste 
ator. É dizer: no que tange aos esforços de política pública, a seqüência da 
construção do mercado brasileiro de private equity e venture capital terá tanto mais 
êxito quanto mais articulada estiver com a atuação do banco de desenvolvimento, e 
das demais matrizes jurídico-institucionais nacionais. É essa a recomendação de 
política mais consistente e afinada com os dados empíricos e os apontamentos da 
literatura. Afinal de contas, a função venture capital não prescinde do formato 
institucional local.    

                                                        
31 Ver a respeito Prado (2009): “this seems like a healthy shift of focus, because it allows us to consider 
alternative legal and institutional arrangements, avoiding the ―toolkit approach. Also, defining our 
ends seems to be what was missing in the idea that ―context and difference matters: by knowing what 
we are trying to achieve, it will be easier to search for successful examples and change or adapt them 
to devise similar solutions in other contexts.” 
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6 Conclusão 
Este trabalho procurou argumentar que, embora trilhando uma trajetória 
institucional baseada no protagonismo dos bancos públicos e no caráter coadjuvante 
do mercado de capitais, o panorama financeiro brasileiro têm assistido um 
incremento do mercado de risco. Procurando interpretar este fato no campo 
institucional, o trabalho procurou argumentar que subjacente a este incremento do 
mercado reside uma complementaridade de instâncias regulatórias: desde a auto-
regulação, passando pela regulação indireta, até a intervenção direta das agências 
públicas, como o BNDES.   

Este fato comporta dois desdobramentos: (i) positivo e (ii) normativo. Do ponto 
de vista positivo, a análise do mercado de risco brasileiro configura um interessante 
estudo de caso, pois sugere efeitos benéficos na complementaridade de formas 
regulatórias, indicando ainda que os bancos públicos podem desempenhar um papel 
indutor e não apenas predatório, como estima uma parte da literatura. Já do ponto de 
vista normativo, permite formular parâmetros de reforma institucional, elaborados a 
partir da conciliação entre o estabelecimento de objetivos baseados em evidências e 
as vicissitudes locais – uma espécie de modelo “what works.” 
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