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RESUMO 

 

Durante muito tempo, o mercado brasileiro de ações se caracterizou pela 

presença majoritária de companhias com capital concentrado entre poucos acionistas, 

o que, na prática, inviabilizava a aquisição de controle mediante oferta pública de 

ações (“OPA”). Tal ferramenta é bastante utilizada em outros ordenamentos jurídicos, 

sobretudo em países com mercados de capitais mais desenvolvidos.  

Entretanto, a estrutura societária de algumas das companhias abertas 

brasileiras vem se alterando gradativamente, de modo que, cada vez mais, há no 

Brasil companhias abertas com capital disperso e sem a presença de um controlador 

majoritário. Sendo assim, a pertinência do presente trabalho reside no fato de que, 

com a presença de companhias com capital disperso, a OPA de aquisição de controle 

tende a ser mais utilizada pelos participantes do mercado bursátil brasileiro.  

Utilizaremos como base empírica para este trabalho, o estudo sobre a recente 

aquisição do controle da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., 

pela Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., na modalidade concorrente da OPA de 

aquisição de controle, em que também participaram as companhias Neoenergia S.A. 

e Energisa S.A. Tal operação foi amplamente repercutida nos meios de comunicação, 

nos órgãos reguladores e na doutrina jurídica.  

 

Palavras-chave: oferta pública de aquisição de controle; oferta concorrente; 

dispersão acionária; companhia-alvo; ofertante; acionistas. 
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ABSTRACT 
 

For a long time, the Brazilian stock market was characterized by the majoritarian 

presence of companies whose shares was concentrated among a few shareholders, 

which, in reality, made it almost impossible to acquire the control of company through 

a Public Offering (OPA), a means commonly used in other jurisdictions - especially in 

countries with developed capital and financial market– economically speaking.  

Nevertheless, the ownership structure of some of the Brazilian publicly-traded 

companies has been gradually changing, with more and more companies with 

dispersed capital among many shareholders - without the presence of a majority 

controlling shareholder. As such, the importance of this paper resides in the fact that, 

with more companies with dispersed capital, the takeover bids tend to be a more 

commonly used strategy by the players of the Brazilian stock market.  

Considering that the recent acquisition of the control of Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, by Enel Brasil Investimentos Sudeste SA, 

in the competing modality of the takeover bid, which also included the companies 

Neoenergia SA and Energisa SA, was largely discussed in the media, regulatory 

authorities and legal doctrine. It’s this particular case that will act as the evidential 

underpinning to this paper’s line of argument. 

 

Keywords: takeover bid; competing tender offer; shareholding dispersion; target 

company; bidder; shareholders. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, há diferentes ferramentas disponíveis para 

a aquisição de controle de uma companhia aberta. Dentre estas, destaca-se a 

aquisição de controle mediante oferta pública de ações (doravante, “OPA de Aquisição 

de Controle”), que se faz cada vez mais presente, à medida em que o capital social 

das companhias se dispersa entre os acionistas. 

Com base nesta premissa, o presente artigo tem como objetivo analisar a OPA 

de Aquisição de Controle, sob a ótica do caso que culminou na aquisição do controle 

da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A pela Enel Brasil 

Investimentos Sudeste S.A. pelo montante total de R$7.500.000.000,00. Por diversos 

aspectos, tal aquisição foi considerada, por muitos, como uma das operações mais 

relevantes dos últimos anos.  

A OPA de Aquisição de Controle, conforme prevista nos artigos 257 a 263 da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”) e na Instrução CVM nº 

361/02 (“ICVM 361”), foi, durante muito tempo, pouquíssimo utilizada pelos 

participantes do mercado brasileiro de ações. Isto porque, conforme dados empíricos 

que serão demonstrados ao longo deste trabalho, a grande maioria das companhias 

brasileiras, historicamente, se caracterizou pela concentração acionária, que tornava 

inviável a OPA de Aquisição de Controle.  

Ocorre que, vem se observando uma mudança gradativa desta realidade. Tal 

transformação pode ser explicada por diversos fatores de ordem econômica e 

regulatória.  Nesta esteira, o presente trabalho buscará ser fonte de informação útil, 

apresentando, além de referenciais teóricos e normativos sobre a OPA de Aquisição 

de Controle, dados e exemplos práticos que demonstram a evolução do mercado 

brasileiro na direção da dispersão acionária e, neste cenário, a maior suscetibilidade 

das companhias abertas às ofertas públicas de tal modalidade.  

A relevância do presente trabalho decorre da importância que a OPA de 

Aquisição de Controle começa a ter na economia e no ordenamento jurídico pátrio, 

principalmente por: (i) servir como alternativa às demais formas de transferência de 

controle tradicionalmente utilizadas em cenário de concentração acionária; e (ii) 

permitir que os acionistas minoritários participem do processo e se beneficiando 
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prêmio de controle, que, em companhias com concentração acionária, é capturado 

pelos acionistas controladores.  

De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em 2017, “os anúncios de fusões e aquisições, 

ofertas públicas de aquisições de ações (OPAs) e reestruturações societárias 

alcançaram o volume de R$ 138,4 bilhões”1, cifra extremamente relevante, a despeito 

do recuo de  22,8% (vinte e dois vírgula oito por cento) em relação ao ano de 2016. 

Nesta toada, a magnitude da operação envolvendo a aquisição do controle da 

Eletropaulo é um reflexo de uma tendência altamente positiva para o aquecimento do 

mercado brasileiro.  

Sendo assim, no primeiro capítulo, será feita uma análise OPA de Aquisição 

de Controle isoladamente. A partir da definição do conceito deste tipo de oferta, 

apresentaremos a legislação ao qual está sujeita, bem como os procedimentos que 

devem ser seguidos pelas partes envolvidas em uma operação desta natureza, 

notadamente a companhia-alvo, seus acionistas, o ofertante e a instituição financeira, 

que estarão, neste caso, sob o guarda-chuva da Comissão de Valores Mobiliários.  

Ainda no campo teórico, no capítulo 2, partiremos para um estudo sobre o 

conceito de controle nas companhias, analisando cada um de seus tipos. Em seguida, 

serão apresentados elementos capazes de definir o que, de fato, caracteriza uma 

companhia cujo capital social se encontra pulverizado entre os acionistas. 

Voltando-nos para o aspecto prático, serão analisados: (i) o histórico e a 

configuração societária, em companhias abertas brasileiras, que, conforme 

antecipado, evidencia forte concentração acionária; e (ii) os indícios de mudança em 

tal panorama, apresentando, como exemplo desta tendência, uma descrição dos 

eventos societários mais relevantes ocorridos na Lojas Renner, considerado como o 

marco da dispersão acionária no Brasil. 

No quarto capítulo, analisaremos especificamente o caso Eletropaulo que, em 

resumo, representa disputa entre três companhias pelo controle da distribuidora de 

energia paulista. Nesta perspectiva, serão abordados os eventos mais importantes, 

desde o momento da publicação da primeira oferta pública, pela Energisa S.A., em 5 

de abril de 2018, até o leilão, ocorrido em 4 de junho do mesmo ano, oportunidade em 

                                                        
1Neste sentido, confronte-se  <http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/mercado-de-
capitais/boletim-de-fusoes-e-aquisicoes/anuncios-de-fusoes-e-aquisicoes-recuam-22-8-em-2017.htm> 
acesso em 2 de dez. de 2018.   

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/mercado-de-capitais/boletim-de-fusoes-e-aquisicoes/anuncios-de-fusoes-e-aquisicoes-recuam-22-8-em-2017.htm
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/mercado-de-capitais/boletim-de-fusoes-e-aquisicoes/anuncios-de-fusoes-e-aquisicoes-recuam-22-8-em-2017.htm
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que a Enel se tornou controladora da Eletropaulo, mediante a aquisição de 

122.799.289 ações ordinárias da companhia-alvo.  

No mesmo capítulo, discorreremos sobre um ponto controverso, tanto na 

doutrina, quanto nos órgãos regulatórios e no mercado de forma geral, qual seja, a 

presença das chamadas “interferências compradoras”. 

Finalmente, o trabalho culminará na apresentação de conclusões no sentido 

de que, caso sejam implementadas algumas leves alterações na legislação sobre o 

tema, as OPAs de Aquisição de Controle poderão ser cada vez mais utilizadas, de 

forma a beneficiar, além dos participantes do mercado de ações, a economia 

brasileira.  
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CAPÍTULO I 

 

A OPA DE AQUISIÇÃO DE CONTROLE 

 

 

1.1. Conceito 

 

 

A oferta pública de aquisição de controle é uma ferramenta jurídica disponível 

a um ofertante interessado em se tornar controlador e/ou consolidar seu poder de 

controle em determinada companhia aberta, mediante a formalização de oferta pública 

visando a aquisição de ações com direito a voto em montante suficiente para 

assegurar-lhe o controle da companhia-alvo. 

Nas palavras de Alfredo Lamy Filho2: 

 

[...] oferta pública para aquisição de controle é negócio unilateral mediante o 
qual o ofertante faz oferta pública de ações (e não do bloco de controle) 
em número suficiente para formar o bloco de controle; não há, nessa 
hipótese, alienação de controle, e sim aquisição originária do controle. (grifo 
nosso) 

 

Trata-se, também, de uma modalidade de OPA voluntária, pois inicia-se por 

meio de uma manifestação de vontade do interessado na aquisição ou consolidação 

do controle de determinada companhia aberta, cujo capital esteja disperso. Neste 

caso, além da realização da OPA de Aquisição de Controle, o interessado sempre terá 

a possibilidade de: (i) negociar, de forma privada, com os acionistas e/ou 

administradores da companhia; (ii) realizar o processo de escalada em bolsa, que 

consiste em aquisições sucessivas de ações em bolsa, até montante que garanta o 

                                                        
2 PEDREIRA, José Luiz Bulhões; e LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias. Volume I. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 223.  
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controle de determinada companhia3; ou (iii) adotar alguma outra operação jurídico-

societária disponível4. 

O caráter voluntário da OPA de Aquisição de Controle pode ser extraído, 

inclusive, da leitura do artigo 2º, inciso V, da ICVM 361, in verbis: 

 

Art. 2º A Oferta Pública de Aquisição de ações de companhia aberta (OPA) 
pode ser de uma das seguintes modalidades:  
V – OPA para aquisição de controle de companhia aberta: é a OPA voluntária 
de que trata o art. 257 da Lei 6.404/76.  

 

Apesar de voluntária, uma vez publicada por meio de edital, a OPA de 

Aquisição de Controle deve, obrigatoriamente, ser destinada à totalidade dos 

acionistas com direito a voto da companhia-alvo, em condições de igualdade. Isto é, 

as condições da oferta serão exatamente as mesmas para todos os acionistas, 

indistintamente. Na prática, este fator é um dos grandes benefícios para os acionistas, 

pois terão a possibilidade de alienar suas ações por preço superior à cotação em 

bolsa, uma vez que, o ofertante, na tentativa de convencer os acionistas da 

companhia-alvo a aceitarem sua oferta, tendem a oferecer preço superior ao valor das 

ações no mercado5.  

Sobre o tema, Erik Frederico Oioli pondera que: 

 

                                                        
3 Neste caso, a OPA aplicável seria a OPA por aumento de participação, conforme regulamentada pelo 
inciso II do artigo 2º ICVM 361 e pelo parágrafo 6º do artigo 4º da Lei nº 6.404/76. Entretanto, esta 
modalidade de oferta pública é aplicável somente àquele que, no momento do aumento de sua 
participação acionária, é o controlador da companhia. Neste sentido, dispõe o referido dispositivo 
normativo da Lei nº 6.404/76:  
§ 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob 
seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações 
à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça 
a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço 
determinado nos termos do § 4o, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado. 
4 Para mais detalhes sobre aquisição de controle mediante subscrição de ações, conferir em: PEREIRA, 
Guilherme Doring Cunha. Alienação do poder de controle acionário. São Paulo: Saraiva, 1995, p.41 
5 Neste sentido, recordamos que, em 2015, a Cromossomo Participações S.A. adquiriu o controle da 
Diagnósticos da América S.A. (DASA) mediante oferta pública de aquisição ao preço de R$10,50 por 
ação, o que, à época, representava um prêmio aos acionistas de R$2,86 por papel. Neste sentido, 
confronte-se <https://www.valor.com.br/financas/4373156/apos-anuncio-de-opa-papeis-da-dasa-
sobem-30 > acesso em 29/11/2018. No mesmo sentido, em 17 de abril de 2018, a Neoenergia formulou 
OPA para aquisição da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ao preço de R$25,51, 
correspondente a um prêmio de 16% em relação ao fechamento da cotação das ações da companhia 
no dia anterior. Neste sentido, confronte-se < https://www.valor.com.br/empresas/5459665/acoes-da-
eletropaulo-sobem-mais-de-12-apos-oferta-da-neoenergia> acesso em 29/11/2018. Para maior 
aprofundamento sobre o tema, COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos da Macroempresa. 
São Paulo: RT, 1970, p.34.  

https://www.valor.com.br/financas/4373156/apos-anuncio-de-opa-papeis-da-dasa-sobem-30
https://www.valor.com.br/financas/4373156/apos-anuncio-de-opa-papeis-da-dasa-sobem-30
https://www.valor.com.br/empresas/5459665/acoes-da-eletropaulo-sobem-mais-de-12-apos-oferta-da-neoenergia
https://www.valor.com.br/empresas/5459665/acoes-da-eletropaulo-sobem-mais-de-12-apos-oferta-da-neoenergia
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as vantagens das OPAs eram evidentes, tanto para os ofertantes, como para 
os acionistas da oferta. Para os primeiros, a oferta lhes permitia atingir 
diretamente estes últimos, com rapidez e economia de recurso [...] 
E para os destinatários, a oferta lhes garantia melhor preço de venda do 
que a cotação em bolsa, além de tratamento igualitário. (grifo nosso) 
 

A OPA de Aquisição de Controle é considerada uma aquisição originária, pois 

pressupõe alto grau de dispersão acionária no âmbito das companhias abertas-alvo. 

No momento da oferta, por definição, nenhum acionista - ou grupo de acionistas – 

pode ser titular de mais do que 50% (cinquenta por cento) das ações de emissão da 

companhia-alvo (i.e., não há um controlador majoritário).  

A este respeito, João Pedro Barroso do Nascimento6: 

 

[...] originária, já que o bloco de ações representativas do controle se formará 
inicial e originariamente a partir da reunião, pelo ofertante, das ações que 
antes se encontravam dispersas no mercado acionário. 

 

Por sua vez, o caráter irrevogável da OPA de aquisição de controle decorre 

do fato de que, uma vez realizada a oferta, regra geral, o ofertante não poderá desistir 

ou modificar seus termos e condições. Sendo assim, até a manifestação dos 

acionistas da companhia-alvo, o ofertante, em regra, estará estritamente vinculado à 

oferta realizada.  

Nos termos do parágrafo 2º do artigo 257 da Lei nº 6.404/76: 

 

§ 2º A oferta deverá ter por objeto ações com direito a voto em número 
suficiente para assegurar o controle da companhia e será irrevogável.  

 
As exceções à irrevogabilidade/imutabilidade da oferta se encontram 

dispostas no artigo 5º da ICVM 361. Dentre exceções, especialmente para fins do 

presente trabalho, destacamos: 

 

Art. 5º Após a publicação do instrumento de OPA, nos termos do art. 11, sua 
modificação ou revogação será admitida: 
I – em qualquer modalidade de OPA, independentemente de autorização da 
CVM, quando se tratar de modificação por melhoria da oferta em favor dos 
destinatários, ou por renúncia, pelo ofertante, a condição por ele estabelecida 
para a efetivação da OPA; 
II – quando se tratar de OPA sujeita a registro, mediante prévia e expressa 
autorização da CVM, observados os requisitos do §2º deste artigo; ou 

                                                        
6 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhia – 
São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.75.  



15 
 

III – quando se tratar de OPA não sujeita a registro, independentemente de 
autorização da CVM, em estrita conformidade com os termos e condições 
previstos no respectivo instrumento. 

 

Em resumo, o edital poderá ser modificado ou alterado: (i) em qualquer 

hipótese, para melhorar a oferta; (ii) quando se tratar de OPA sujeito a registro, 

mediante aprovação da CVM, na ocorrência de alteração substancial, posterior e 

imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando do lançamento da OPA; ou 

(iii) independente de autorização da CVM, quando em conformidade com os termos e 

condições previstos no próprio edital (i.e., o edital poderá prever hipóteses específicas 

de revogação e/ou modificação da oferta, de acordo com o caso concreto). 

Do edital deve constar expressamente que a condição suspensiva da OPA é 

aceitação da proposta por parte de acionistas que garantam ao ofertante deter, ao 

final do processo, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais uma ação da 

companhia-alvo. Portanto, o objeto da oferta pública de aquisição de controle é a 

aquisição de ações em número suficiente para a obtenção do poder de controle da 

companhia-alvo.  

Além disso, o edital também pode prever condições adicionais para a 

formalização do negócio jurídico objeto da oferta, qual seja, a aquisição do controle, 

por parte do ofertante. Por exemplo, o edital pode prever que, na ocorrência de 

alterações relevantes na gestão e/ou negócios da companhia-alvo, o ofertante poderá 

desistir da OPA. 

A Energisa incluiu algumas destas condicionantes no edital de oferta 

publicado para aquisição do controle da Eletropaulo, conforme extraído do Fato 

Relevante7, divulgado pela companhia, em 5 de abril de 2018, abaixo: 

 

“A Oferta está condicionada à adesão por acionistas da Eletropaulo que 
sejam titulares de quantidade mínima de ações que assegure à Companhia 
o controle majoritário da Eletropaulo, ou seja, de, no mínimo, 83.671.944 
(oitenta e três milhões, seiscentas e setenta e um mil, novecentas e quarenta 
e quatro) ações, correspondentes à maioria absoluta das ações de emissão 
da Eletropaulo, nos termos do artigo 257, § 2º e artigo 258, inciso III da Lei 
das S.A., bem como no artigo 32, inciso III, da ICVM 361/02 (“Quantidade 
Mínima de Ações”).  
Desse modo, caso não seja verificada a aceitação da Oferta por acionistas 
titulares da Quantidade Mínima de Ações, a Companhia desistirá da Oferta e 
não adquirirá qualquer ação objeto da Oferta. Adicionalmente, o edital prevê 
hipóteses usuais neste tipo de operação nas quais, uma vez verificadas, a 
Companhia poderá modificar ou revogar a Oferta. Dentre tais hipóteses, 
destacam-se: 

                                                        
7 Neste sentido, confronte-se <https://ri.energisa.com.br/ptb/8487/607041.pdf.> acesso em 29/11/2018.  

https://ri.energisa.com.br/ptb/8487/607041.pdf
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(i) alteração nos negócios, condições, receitas, operações ou ativos da 
Eletropaulo e/ou suas controladas diretas e indiretas que represente ou possa 
vir a representar um aumento da relação Dívida Líquida / EBITDA Ajustado, 
das 2,90 vezes apresentadas nas demonstrações financeiras da Eletropaulo 
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, para qualquer 
nível acima de 3,50 vezes (exclusive), observadas as definições de “Dívida 
Líquida” e “LAJIDA (EBITDA) ajustado” conforme definições dos covenants 
financeiros reportados pela Eletropaulo [...]8 

  

Os procedimentos para modificar e revogar a oferta estão previstos, 

respectivamente, nos parágrafos 3º e 4º do referido dispositivo normativo, in verbis: 

 

§3º A modificação da OPA exigirá publicação de aditamento ao edital, com 
destaque para as modificações efetuadas e com a indicação da nova data 
para realização do leilão, a qual deverá observar os seguintes prazos: 
§4º A revogação da OPA deverá ser divulgada pela mesma via utilizada para 
divulgação da OPA.  

  

A este respeito, Modesto Carvalhosa ensina que: 

 

configura-se a oferta uma declaração unilateral de vontade, tendo efeitos 
vinculantes por si mesma, e criando obrigações para o ofertante, mesmo que 
o contrato de aquisição de ações, cuja realização se almeja, não venha a 
existir. 

 

Em resumo, a OPA de aquisição de controle é um negócio jurídico unilateral, 

voluntário, irrevogável, sendo destinado à totalidade dos acionistas da companhia-

alvo, indistintamente, com o objetivo de adquirir suas ações em montante suficiente 

para se adquirir o controle da companhia-alvo9.  

 

 

1.2. Legislação e procedimento 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a oferta pública de aquisição de controle 

(i) está prevista na Lei nº 6.404/76, em seus artigos 257 a 263; e (ii) regulamentada 

pela ICVM 361, que em seu artigo 32, inciso III, dispõe que: 

                                                        
8 As demais condicionantes da oferta realizada pela Energisa se encontram dispostas nas páginas 2 e 
3 do Fato Relevante, divulgado pela companhia em 5 de abril de 2018. Para a leitura da íntegra do 
referido Fato Relevante acessar https://ri.energisa.com.br/ptb/8487/607041.pdf.   
9 No mesmo sentido, citem-se: (i) NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à 
Tomada de Controle de Companhia – São Paulo: Quartier Latin, 2011; e (ii) OIOLI, Erik Frederico. 
Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhias Abertas. Volume I.  Quartier Latin, 2010. 

https://ri.energisa.com.br/ptb/8487/607041.pdf


17 
 

 

III - a OPA deverá ter por objeto, pelo menos, uma quantidade de ações 
capazes de, somadas às do ofertante, de pessoas a ele vinculadas, e que 
com ele atuem em conjunto, assegurar o controle de companhia aberta. 

 

O artigo 257 da Lei nº 6.404/76 determina que a OPA de aquisição de controle 

deverá ser realizada, obrigatoriamente, “com a participação de instituição financeira 

que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo ofertante”10. Portanto, em 

nosso ordenamento, não há OPA de aquisição de controle sem a presença de 

instituição financeira intermediária.  

Na prática, a instituição financeira funciona como uma garantia aos acionistas 

da companhia-alvo. Neste sentido, a instituição financeira realiza, em regra, um 

processo de auditoria – também chamada de “Due Diligence” – a fim de verificar se o 

ofertante tem condições de honrar a proposta feita aos acionistas da companhia-alvo.  

Convêm destacar o parágrafo 2º do Art. 7º, da ICVM 361: 

 

§ 2º. A instituição intermediária deverá tomar todas as cautelas e agir com 
elevados padrões de diligência para assegurar que as informações prestadas 
pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, 
respondendo pela omissão nesse seu dever, devendo ainda verificar a 
suficiência e qualidade das informações fornecidas ao mercado durante todo 
o procedimento da OPA, necessárias à tomada de decisão por parte de 
investidores, inclusive as informações eventuais e periódicas devidas pela 
companhia, e as constantes do instrumento de OPA, do laudo de avaliação e 
do edital.  

 

Findo o processo de auditoria mencionado acima, a instituição financeira, ao 

aceitar atuar como intermediária da oferta, assume uma série de obrigações para com 

a companhia-alvo, seus acionistas e o mercado de forma geral.  

No limite, em caso de inadimplemento por parte do ofertante, a instituição 

financeira assumirá a divida com os acionistas da companhia-alvo, se tornando, 

automaticamente, credora do ofertante.  

Em relação a este ponto, João Pedro Barroso do Nascimento ensina que11: 

 

A garantia prestada pela instituição financeira consiste em garantia pessoal, 
destinada a assegurar o cumprimento da obrigação de pagar assumida pelo 

                                                        
10  Art. 257. A oferta pública para aquisição de controle de companhia aberta somente poderá ser 

feita com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações 
assumidas pelo ofertante. 
11 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Medidas Defensivas à Tomada de Controle de Companhia 
– São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.92. 
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ofertante em favor dos ofertados, respeitados os termos do edital da oferta 
[...]. O controle será adquirido pelo ofertante, que se tornará devedor da 
instituição financeira garantidora, pelo montante que esta houver 
desembolsado no âmbito da garantia. (grifamos) 

 

O documento que materializa a oferta, denominado “Instrumento da Oferta 

Pública de Aquisição de Controle”, também conhecido como “Edital de Oferta Pública” 

ou simplesmente “Edital”, deve conter, nos termos do artigo 258 da Lei nº 6.404/76, 

as seguintes informações: 

 

a) o número mínimo de ações que o ofertante se propõe a adquirir e, se for o 

caso, o número máximo; 

 

b) o preço e as condições de pagamento;  

 
c) a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitantes e a forma de 

rateio entre os aceitantes, se o número deles ultrapassar o máximo fixado; 

 
d) o procedimento que deverá ser adotado pelos acionistas aceitantes para 

manifestar a sua aceitação e efetivar a transferência das ações; 

 
e)  o prazo de validade da oferta, que não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias; 

e 

 
f) informações sobre o ofertante.  

 

Cabe também ressaltar que, por ser voluntária, em regra12, a OPA de 

aquisição de controle não depende de registro perante a CVM. Não obstante, nos 

termos do parágrafo único do artigo 258 da Lei nº 6.404/76, a oferta deverá ser 

comunicada à CVM dentro de 24 horas de sua primeira publicação, sendo certo que, 

até o momento da publicação, as partes (ofertante, instituição financeira e a própria 

CVM) “devem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo o infrator pelos 

danos que causar”13.  

                                                        
12 Na forma de exceção, o § 1º do artigo 257 dispõe que, quando da oferta pública em que o pagamento 
será feito com valores mobiliários, antes de ser realizada, depende de registro na CVM.  
13 Neste sentido, o artigo 260 da Lei nº 6.404/76 dispõe que “Até a publicação da oferta, o ofertante, a 
instituição financeira intermediária e a Comissão de Valores Mobiliários devem manter sigilo sobre a 
oferta projetada, respondendo o infrator pelos danos que causar.”  
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Finalmente, a aceitação da oferta, por parte do acionista da companhia alvo, 

será manifestada na forma prevista no edital, conforme disposto no inciso IV, do artigo 

258, da Lei nº 6.404/76. Uma vez manifestada tal aceitação, o acionista não poderá 

mudar de ideia, ou seja: é ato irrevogável, vide artigo 261 da Lei nº 6.404/76, abaixo.  

 

Art. 261. A aceitação da oferta deverá ser feita nas instituições financeiras ou 
do mercado de valores mobiliários indicadas no instrumento de oferta e os 
aceitantes deverão firmar ordens irrevogáveis de venda ou permuta, nas 
condições ofertadas [...]  
 

Sobre o tema, João Pedro Scalzilli14assevera que: 

 

As aceitações, expressas por meio de ordens de compra e venda, são dadas 
junto às instituições financeiras ou no Mercado de Valores Mobiliários 
indicados no instrumento de oferta pública [...]  
A aceitação representa, pois, a integração das vontades, traduzidas pela 
adesão incondicional à proposta, sem a possibilidade de qualquer reserva por 
parte do oblato [...] 
Quanto à possibilidade de retratação, isso não pode ocorrer, segundo o 
dispõe o art. 261 da Lei das S.A. 

 

Finalmente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 261 da Lei nº 6.404/7615, o 

procedimento da OPA de aquisição de controle se encerra quando da comunicação 

do resultado, pela instituição financeira, (i) à CVM e (ii) aos aceitantes, por meio de 

publicação na imprensa.  

 

1.3. OPA Concorrente 

 

 

A aquisição da Eletropaulo, objeto do presente TCC, se deu mediante OPA 

Concorrente. Trata-se de uma modalidade de OPA de aquisição de controle prevista 

(i) no artigo 26216 da Lei nº 6.404/76; e (ii) no artigo 1317 da ICVM 361, mediante a 

                                                        
14 SCALZILLI, João Pedro. Mercado de Capitais, Ofertas Hostis e Técnicas de Defesa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2015, p.146. 
15 § 2º Findo o prazo da oferta, a instituição financeira intermediária comunicará o resultado à Comissão 
de Valores Mobiliários e, mediante publicação pela imprensa, aos aceitantes. 
16 Art. 262. A existência de oferta pública em curso não impede oferta concorrente, desde que 
observadas as normas desta Seção. 
17 Art. 13. A OPA concorrente observará as regras aplicáveis à modalidade de OPA em que se 
enquadrar e também o disposto neste artigo. 
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qual um terceiro pode formular uma oferta para concorrer, paralela e 

simultaneamente, com uma outra proposta de aquisição de controle.  

Nos termos do parágrafo 3º do artigo 1318 da ICVM 361, a OPA concorrente 

deve ser lançada por preço no mínimo 5% (cinco por cento) superior ao da oferta com 

a qual concorrer. 

Na opinião de Erik Frederico Oioli19, a CVM falha ao se atentar 

especificamente para o preço da oferta, na medida que, segundo o autor, é possível 

que ofertas com as mesmas condições da concorrente serem interessantes para os 

acionistas da companhia-alvo: 

 

A situação anterior à regulação da CVM, nesse ponto, parecia adequada. 
Preocupou-se o regulador apenas com os acionistas destinatários da oferta, 
buscando maximizar o preço oferecido, ao mesmo tempo em que dificultou a 
criação de concorrência na disputa pelo controle acionário. Contudo, uma 
oferta concorrente com as mesmas condições da primeira oferta poderia ser 
interessante, especialmente se o concorrente estiver mais alinhado aos 
interesses da companhia que o primeiro ofertante 

 

Após a publicação do edital da OPA Concorrente, os ofertantes podem 

aumentar o preço de suas ofertas ilimitadamente, mediante aditamento ao edital, 

conforme disciplina o parágrafo 5º20 do artigo 13 da ICVM 361. 

Conforme se observará adiante, esta possibilidade de aumento de preço 

incrementa substancialmente a competição entre os ofertantes e, por consequência, 

gera valor aos acionistas, na medida em que estes poderão alienar suas ações por 

preço superior (i.e., quanto maior a concorrência, maior serão os preços das ofertas).  

Cumpre recordar que a melhora ilimitada da oferta se aplica somente às OPAs 

concorrentes. Isto porque, nos termos do parágrafo 1º do artigo 261 da Lei nº 6.404/76, 

quando se tratar de processo de OPA de aquisição de controle envolvendo apenas 

um ofertante, a proposta só pode ser melhorada uma única vez.  

Vejamos: 

 

                                                        
18 § 3º A OPA concorrente deverá ser lançada por preço no mínimo 5% (cinco por cento) superior ao 
da OPA com que concorrer. 
19 OIOLI, Erik Frederico. Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhias Abertas. Volume I.  
Quartier Latin, 2010. p.148.   
20 § 5º Uma vez lançada uma OPA concorrente, será lícito tanto ao ofertante inicial quanto ao ofertante 
concorrente aumentarem o preço de suas ofertas por quaisquer valores e tantas vezes quantas 
julgarem conveniente, observado o disposto no art. 5º. 
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§1º É facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condições de preço ou 
forma de pagamento, desde que em porcentagem igual ou superior a 5% 
(cinco por cento) e até 10 (dez) dias antes do término do prazo da oferta; as 
novas condições se estenderão aos acionistas que já tiverem aceito a oferta. 

 

Conforme exposto, o tratamento igualitário aos acionistas da companhia-alvo 

é condição sine qua non para que a oferta pública de aquisição de controle seja 

concretizada. Desta forma, em qualquer modalidade de OPA de aquisição de controle, 

a melhora no preço ofertado deverá se estender, necessariamente, a todos os 

acionistas da companhia-alvo. 

A este respeito, Fran Martins21: 

 
Havendo melhoria na oferta primitiva do pretendente à aquisição do controle 
da companhia, as novas condições ofertadas se estenderão aos acionistas 
que já houverem manifestado sua aceitação à oferta primitiva. Procura a lei, 
desse modo, tratar todos os acionistas de modo igualitário já que não era 
compreensível que, em se tratando de uma oferta a todos os titulares de 
ações com direito a voto, alguns, participando da mesma operação, ficassem 
em condições inferiores aos outros. 

 

 

1.4. Escopo  

 

 

Conforme descrito acima, a aquisição de controle mediante oferta pública 

somente pode ser realizada nas companhias abertas que não possuem: (i) um 

acionista controlador ou (ii) um grupo de controle definido22 – fenômenos societários 

conhecidos como controle majoritário e controle compartilhado, respectivamente. 

Nesta esteira, a OPA de aquisição de controle se aplica às companhias abertas nas 

quais o controle é exercido (a) de forma minoritária - quando a dispersão acionária é 

tamanha que determinado acionista ou grupo de acionistas exerce o controle tendo 

menos da metade do capital votante ou (b) gerencialmente – hipótese em que não há 

um acionista controlador, ainda que minoritário, de forma que as decisões da 

companhia são tomadas por seus administradores (i.e., pelos membros do conselho 

de administração e/ou da diretoria). 

                                                        
21 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. p.1103. 
22 Neste sentido, cite-se: EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, 

Marcus de Freitas. Mercado de Capitas – regime jurídico. 3ed. Revista e ampliada. – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011. p. 623. 
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Em resumo, portanto, sempre que algum acionista ou grupo de acionistas for 

titular da maioria do capital votante de determinada companhia aberta, não será 

possível a aquisição de controle mediante OPA de aquisição de controle.  

Isto porque, nestes casos, a única opção para um terceiro que deseja adquirir 

o controle de determinada companhia aberta é negociar diretamente com o acionista 

controlador ou grupo de acionistas controladores, estabelecendo-se, contratualmente, 

dentre outras condições, o número de ações que serão alienadas e o preço a ser pago 

pelo bloco de ações que garanta o controle de tal companhia. Noutras palavras, caso 

o controlador ou grupo de controle não tenha interesse em alienar suas ações, não 

haverá transferência do controle. 

Sendo assim, no âmbito das companhias abertas com dispersão acionária, a 

OPA de aquisição de controle tem como objetivos principais: (i) fornecer uma 

alternativa àqueles interessados em adquirir o controle de determinada companhia 

aberta e (ii) criar condições para que os ofertados tenham acesso à informações que 

lhes permitam tomar a melhor decisão possível, em igualdade de condições. Isto é: 

ao invés de negociarem diretamente com controladores/bloco de controle, o potencial 

adquirente tem a possibilidade de manifestar, por determinado prazo, à totalidade dos 

acionistas com direito a voto da companhia, seu interesse irrevogável em adquirir 

determinado número de ações que lhe garantam se tornar o controlador da 

companhia. 

 

Nesta esteira, Nelson Eizirik23 ensina que: 

 

“O objetivo dessa modalidade de OPA é proporcionar aos interessados em 
adquirir o controle de companhia que esteja pulverizado no mercado uma 
opção distinta da contratação direta com os controladores de fato e, ainda, 
simultaneamente, proteger os investidores contra ofertas inidôneas, 
permitindo-lhes amplo acesso às informações referentes à operação.”  

 

Assim sendo, o foco deste trabalho é voltado para as companhias cujo capital 

se encontra disperso entre seus acionistas, razão pela qual, abordaremos, no capítulo 

seguinte, o conceito de controle e o fenômeno da dispersão acionária. 

  

                                                        
23 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitas – regime jurídico. 3ed. Revista e ampliada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 623.  
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CAPÍTULO II 

CONTROLE E DISPERSÃO ACIONÁRIA 

 

 

2.1. Definição e espécies de controle 

 

 

Considerando que esta modalidade de OPA não é aplicável às companhias 

abertas com controle concentrado, importante definir, com clareza, o conceito de 

controle e analisar cada um de seus tipos.  

A Lei nº 6.404/76 trata expressamente do tema em dois dispositivos, quais 

sejam, (i) a alínea “a” do art. 11624 e (ii) o §2º do art. 24325, cujas leituras nos fazem 

concluir que “controlador” é aquele que “é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 

assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia”.  

Ainda, a alínea “b” do artigo 116 dispõe que, para que seja configurado o 

controle, o acionista deve utilizar “efetivamente seu poder para dirigir as atividades 

sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia”. Entretanto, para fins 

de – não – aplicabilidade da OPA de Aquisição de Controle, tal dispositivo é 

irrelevante.  

A razão é simples: caso exista um acionista ou grupo de acionistas titular da 

maioria do capital votante de determinada companhia, ainda que o poder de controle 

não seja utilizado “efetivamente”, o controle só poderá ser transferido mediante sua 

anuência, o que ensejará – por definição –uma oferta privada para aquisição de 

controle - e não pública.  

No mesmo sentido, o inciso IV, do artigo 3º, da ICVM 361, dispõe que: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Instrução, entende-se por: 

                                                        
24 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder 
de eleger a maioria dos administradores da companhia 
25 § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 
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IV - acionista controlador: a pessoa, natural ou jurídica, fundo ou 
universalidade de direitos ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de 
voto, ou sob controle comum, direto ou indireto, que:  
a) seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger 
a maioria dos administradores da companhia; e  
(b) use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia.  

 
No tocante às suas espécies, o poder de controle divide-se entre interno e 

externo, sendo o controle externo aquele em que o domínio sobre a companhia é 

exercido por órgão ou pessoa que não integra os órgãos sociais internos da 

companhia, quais sejam, Assembleia Geral, Diretoria e Conselho de Administração, 

tais como credores, compradores ou franqueadores relevantes ao ponto de 

desempenharem ingerência direta sobre a gestão da companhia.  

Por sua vez, o poder de controle interno caracteriza-se quando seu titular faz 

parte dos órgãos internos da companhia. Neste caso, conforme abordado 

superficialmente no Item 1.3. deste trabalho, existem outros quatro subtipos, quais 

sejam, (a) totalitário ou quase totalitário; (b) majoritário; (c) minoritário e (d) gerencial. 

O controle totalitário ocorre quando uma única pessoa ou grupo de pessoas 

detém a totalidade do capital social, ao passo que o quase totalitário é exercido por 

meio de quase todas as ações de emissão da companhia. 

Já o controle majoritário decorre da titularidade de ações representativas da 

maioria do capital votante da companhia, ao contrário do controle minoritário, que é 

exercido por quem, apesar de não ser titular de mais da metade das ações com direito 

a voto, é capaz de fazer suas decisões prevalecerem reiteradamente nas deliberações 

assemblares, bem como na eleição da maioria dos administradores, fenômeno 

comum em companhias com grande dispersão acionária.  

Por último, mas não menos importante, o controle gerencial, fruto da 

pulverização acionária e/ou do comportamento pouco ativo por parte dos acionistas. 

Nestes casos, é possível que o poder de decisão se desloque para os órgãos 

administrativos da companhia. 

Sobre o tema, Rodrigo Rocha Monteiro de Castro26 assevera que: 

 

O controle empresarial não se trata, portanto, de manifestação de poder 
societário. Refere-se, por outro lado, à dominação da empresa [...]  

                                                        
26 CASTRO, Rodrigo Rocha Monteiro de. Controle Gerencial. Volume 2. São Paulo: Quartier Latin, 
2010. p.74 e p.75. 
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Implica, assim, o deslocamento de decisões do âmbito dos sócios para o dos 
órgãos, negando àqueles a dominação (formal) da empresa. 

 

Conforme se observará adiante, devido a uma série de fatores de cunho micro 

e macroeconômicos, tais como, respectivamente, desenvolvimento de métodos 

efetivos de governança corporativa nas companhias abertas brasileiras e crescimento 

econômico elevado no início do século XXI, foram criadas condições para que os 

elementos citados acima estivessem presentes e, por consequência, o fenômeno do 

controle gerencial pudesse se tornar, no futuro, uma realidade no mercado brasileiro. 

Com uma economia mais forte, as companhias, a fim de se capitalizarem via 

poupança popular, passaram a emitir novas ações com mais intensidade, o que 

acabou por diluir a participação de seus acionistas e atrair investidores, que, também 

em razão de circunstâncias macroeconômicas favoráveis, detinham recursos 

disponíveis para aportar em investimentos de renda variável, e se sentindo mais 

seguros para fazê-lo, em função o desenvolvimento de sistemas de governança 

corporativa melhores, passaram a adquirir ações de companhias abertas.  

Este perfil de investidor, em regra, não tem uma postura societária ativa. São 

chamados de “acionistas capitalistas”, pois não comparecerem com regularidade nas 

assembleias, e tem como prioridade tão somente receber os dividendos da companhia 

na qual investem. Este perfil se contrasta a figura do acionista que participa ativamente 

das deliberações sociais.  

Sobre o tema, Rodrigo Rocha Monteiro de Castro ensina que: 

 

A consequência do desenvolvimento do mercado de capitais em algumas 
economias ocidentais – ou por elas influenciadas – é a continua perda de 
importância do empreendedor, do dono, do controlador umbilicalmente ligado 
à empresa, e o surgimento (mesmo que pálido, em muitos deles) de (i) 
investidores preocupados com retornos de curto, médio ou longo prazo que, 
pela falta de interesse em participar das decisões empresariais e pela falta 
de expressividade de suas participações acionárias, contribuem para o 
fortalecimento de (ii) uma figura que passa a controlar a empresa sem nela 
ter investido – o administrador. 

 



26 
 

Quanto maior o número de acionistas capitalistas no mercado, maior é a 

probabilidade do fenômeno do controle gerencial, como bem nos ensina Marcelo 

Bertoldi27:  

 

“O controle gerencial se faz sentir quando se verifica o controle interno 
totalmente desligado da titularidade das ações em que se divide o capital 
social, controle este oriundo da extrema dispersão do capital social, fazendo 
com que os administradores assumam o controle empresarial de fato, 
enquanto que os acionistas exercem a função de meros prestadores de 
capital.”  

 

Em regra, companhias que são controladas gerencialmente estão mais 

suscetíveis à OPA de Aquisição de Controle, pois, cientes de que, em um contexto de 

forte dispersão acionária, sua substituição será mais improvável, os administradores 

das companhias abertas tendem a se preocupar mais com seus próprios benefícios 

do que com o interesse geral da companhia e de seus acionistas. Diante desta má 

administração, muitas vezes se tornam ineficientes (i.e., quando o desempenho é 

inferior ao seu potencial),  abrindo espaço para que um participante do mercado tome 

a decisão de realizar uma OPA de aquisição de controle, na medida em que o 

ofertante acredita que, uma vez no controle da companhia, conseguirá ser mais 

eficiente na gestão corporativa e, consequentemente, maximizar os resultados da 

companhia-alvo.  

A este respeito, João Pedro Scalzilli28 acentua que: 

 

Os ofertantes são forças cruciais no mercado, pois monitoram o desempenho 
das outras companhias e agem de maneira a corrigir possíveis vieses 
negativos (empresas ineficientes), por meio da substituição dos maus 
administradores por outros mais competentes, levando à maximização dos 
resultados. Isso porque o ofertante acredita que a empresa sob seu comando 
renderá mais(...). 

 

 

 

 

                                                        
27 BERTOLDI, Marcelo M. O poder de controle na sociedade anônima – alguns aspectos. Revista 
Científica do Programa de Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. p.54. 
Neste sentido, confronte-se <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/viewFile/11102/9815 
> acesso em 29/11/2018.  
28 SCALZILLI, João Pedro. Mercado de Capitais, Ofertas Hostis e Técnicas de Defesa. São Paulo: 
Quartier Latin, 2015. p. 126.   

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/viewFile/11102/9815
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2.2. O fenômeno da dispersão acionária 

 

 

A esta altura, espera-se que esteja claro para o leitor que a OPA para 

aquisição de controle não se aplica aos controles quase totalitários, totalitários ou 

majoritários, mas apenas aos casos em que o capital da companhia se encontra 

disperso e o controle, consequentemente, exercido de forma minoritária ou gerencial.  

Sendo assim, fundamental questionar: o que caracteriza uma companhia com 

capital disperso? A este respeito, Erik Frederico Oioli29 entende que: 

 

“Quanto maior a dispersão do capital, maior a separação entre propriedade e 
controle. É a partir da configuração do poder de controle que se pretende 
definir o que seja uma companhia de capital disperso. Assim, serão 
sempre consideradas companhias de capital disperso aquelas cujo 
controle interno seja diluído ou gerencial. Basta que, definindo-se por 
exclusão, o controle interno não seja majoritário ou totalitário.” (grifamos).  

 

Em outras palavras, estaremos diante de uma companhia com capital 

disperso sempre que seu controle seja exercido pela via minoritária ou gerencial.  

Nos capítulo a seguir, faremos uma breve análise histórica do contexto 

corporativo brasileiro, a fim de demonstrar que, apesar de tradicionalmente as 

companhias brasileiras se caracterizarem pelo controle concentrado, há uma 

crescente tendência da ocorrência do fenômeno da dispersão acionária no país. 

  

                                                        
29 OIOLI, Erik Frederico. Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhias Abertas. Volume I.  
Quartier Latin, 2010. p.38. 
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CAPÍTULO III 

HISTÓRICO BRASILEIRO, O MITO DO CONTROLE GERENCIAL E MUDANÇA 

DE PANORAMA.  

 

 

3.1. Histórico de concentração acionária 

 

 

Ao contrário de países como Estados Unidos e Inglaterra, onde é comum o 

fenômeno da dispersão acionária no âmbito das companhias abertas, o Brasil, por 

fatores de natureza histórica, econômica e cultural, sempre foi reconhecidamente um 

país de extrema concentração acionária. 

Estudos empíricos feitos ao longo do tempo demonstram, de forma evidente, 

esta característica marcante do mercado corporativo brasileiro.  

Em estudo publicado no ano 2000, Sílvia Mourthé Valadares e Ricardo Pereira 

Câmara Leal, apontam que, das 325 (trezentos e vinte e cinco) companhias brasileiras 

avaliadas, 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por cento) possuíam apenas um 

acionista detentor de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante30. Além 

disso, o mesmo estudo constatou que o controle era exercido, em média, com 74% 

(setenta e quatro por cento) das ações com direito a voto. A tabela31 abaixo facilita a 

leitura destes dados 

 

                                                        
30 VALADARES, Sílvia Mourthé; LEAL, Ricardo Pereira. Ownership and control structure of Brazilian 
companies. p. 8.   
31 Fonte: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=213409> acesso em 02/11/2018. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=213409
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No ano de 2001, um estudo da Korn Ferry International e Mckinsey & Company, 

apresentado por João Pedro Scalzilli, analisou 174 (cento e setenta e quatro) 

sociedades com receita anual mínima de US$250 milhões. Dentre as companhias 

analisadas, 61% (sessenta e um por cento) das ações ordinárias pertenciam, em 

média, a um único acionista32.  

Do ponto de vista societário, portanto, estes dados demonstram que o 

mercado brasileiro se caracterizou, historicamente, pelo controle concentrado. 

 

 

3.2. “O mito do controle gerencial”  

 

 

Nos primeiros anos após a promulgação da Lei 6.404, em 1976, a concentração 

acionária nas companhias brasileiras era ainda maior. Levantamento elaborado pela 

Superintendência de Projetos e Estudos Econômicos da CVM, em 198533, evidenciou 

que, dentre as 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) companhias analisadas, não 

havia sequer um exemplo em que o acionista mais relevante detivesse participação 

inferior a 10% (dez por cento) das ações com direito a voto. O mesmo estudo concluiu 

que, (a) na média, o acionista majoritário era proprietário de, aproximadamente, 70% 

(setenta por cento) do capital votante; (b) 18,84% (dezoito vírgula oitenta e quatro por 

cento) das companhias eram controladas por acionistas detentores de 90% (noventa 

por cento) a 100% (cem por cento) do capital votante e (c) o controle minoritário estava 

presente em apenas 15,13% (quinze vírgula treze por cento) das companhias. 

Tendo como base esta pesquisa da CVM, Nelson Eizirik publicou artigo 

denominado “O mito do controle gerencial – alguns dados empíricos”, a fim de 

demonstrar que, no tocante às companhias abertas brasileiras, a dissociação entre 

propriedade e controle era inadequada, de forma que, dado o cenário de forte 

concentração acionária à época, o controle das companhias brasileiras sempre seria 

exercido por seus próprios acionistas e, portanto, o controle gerencial seria um “mito”. 

Asseverou o jurista: 

 

                                                        
32 OIOLI, Erik Frederico. Oferta Pública de Aquisição do Controle de Companhias Abertas. Volume I.  
Quartier Latin. 2010. p. 57. 
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O conceito de Cia. Aberta pouco ou nada tem a ver com a efetiva “abertura” 
(no sentido de democratização) do seu capital votante. Esse permanece nas 
mãos do acionista controlador, no qual concentra-se o poder diretivo da 
companhia. A chamada “revolução dos gerentes” – tese visando demonstrar 
superioridade de um sistema que promoveria, privadamente, a progressiva 
“socialização” dos meios de produção pela via da dispersão acionária – entre 
nós não vingou 

 

Ou seja, o nível de concentração acionária nas companhias brasileiras era tão 

elevado que o fenômeno do controle gerencial era considerado um “mito”.  

 

 

3.3. Mudança de panorama 

 

 

Tinha razão Nelson Eizirik. De fato, naquela época, o controle gerencial, no 

Brasil, era somente uma abstração jurídica, propagada pela realidade de outros 

países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde os níveis de dispersão acionária 

nas empresas sempre foram extremamente elevados.  

Em regra, em mercados mais desenvolvidos, o número de empresas com 

estrutura de capital disperso é maior, uma vez que as práticas de governança 

corporativa são mais sólidas, com a implementação de alto grau de transparência e 

regras que protegem os acionistas minoritários.  

Ocorre que, felizmente, pouco a pouco, o mercado brasileiro vem se 

desenvolvendo. A pressão exercida por diversos agentes do mercado, para que 

mecanismos internos de fiscalização da atuação dos administradores e dos 

controladores fossem implementados, funcionou.  

Em 1999, a adoção das chamadas “melhores práticas de governança 

corporativa” teve, de fato, início, com o lançamento do Código do Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (“IBGC”), que absorveu diversas regras adotas em países 

avançados em termos destas práticas.  

Neste movimento, a reforma da Lei nº 6.404/76, com a edição da Lei nº 

10.303/01 também foi importante, na medida em que garantiu maior proteção aos 

acionistas minoritários, como, por exemplo, através: (i) do restabelecimento do direito 

de venda conjunta – o chamado “Tag Along” – na hipótese de alienação do poder de 

controle; (ii) da garantia  de pagamento justo na hipótese de fechamento de capital e 
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(iii) da prerrogativa aos minoritários de eleger, separadamente, conselheiros de 

companhias abertas.  

No mesmo sentido, em 2001, a Bolsa de Valores de São Paulo inovou, ao 

criar diferentes níveis de listagem de ações, quais sejam, “Novo Mercado”, “Nível 2” e 

“Nível 1”, para abrigar companhias que se comprometem a implementar práticas de 

governança corporativa adicionais àquelas previstas na legislação. 

Ao fortalecer o nível de governança corporativa nas companhias aderentes, a 

criação destes novos segmentos de listagem tem como grande objetivo aumentar o 

apetite dos investidores na aplicação de recursos no mercado bursátil brasileiro.  

Neste sentido, asseverou Antônio Gledson de Carvalho34: 

 

[...] a iniciativa da BOVESPA, por permitir a migração das empresas que já 
são de capital aberto, constitui um experimento natural para testar o efeito do 
compromisso com melhores práticas de governança sobre os papéis das 
empresas. Neste estudo, detectamos que a migração tem impacto sobre a 
valoração das ações (existência de retornos anormais positivos), aumenta o 
volume de negociação, aumenta a liquide e reduz a exposição a fatores 
macroeconômicos. 

 

Dentre as regras do “Novo Mercado”, segmento que contempla os padrões 

mais rígidos de governança corporativa, podemos citar, como exemplo, as seguintes 

regras35: 

 

(i) O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com 

direito a voto; 

 

(ii) Instalação de área de Auditoria Interna, função de Compliance e Comitê de 

Auditoria (estatutário ou não estatutário); 

 
(iii) O conselho de administração deve contemplar, no mínimo, 2 ou 20% (vinte 

por cento) de conselheiros independentes, o que for maior, com mandato 

unificado de, no máximo, dois anos; e 

 

                                                        
34 CARVALHO, Antônio Gledson de, Efeitos da Migração para os níveis de governança da BOVESPA, 
abril. 2003, disponivel em http://www.economia.puc-rio.br/pdf/seminario/2003/MIGRACAO.pdf 
35 Neste sentido, confronte-se <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-
listagem/novo-mercado/> acesso em 29/11/2018.  

file:///C:/Users/jmarques/Documents/CARVALHO,%20Antônio%20Gledson%20de,%20Efeitos%20da%20Migração%20para%20os%20níveis%20de%20governança%20da%20BOVESPA,%20abril.%202003,%20disponivel%20em%20http:/www.economia.puc-rio.br/pdf/seminario/2003/MIGRACAO.pdf
file:///C:/Users/jmarques/Documents/CARVALHO,%20Antônio%20Gledson%20de,%20Efeitos%20da%20Migração%20para%20os%20níveis%20de%20governança%20da%20BOVESPA,%20abril.%202003,%20disponivel%20em%20http:/www.economia.puc-rio.br/pdf/seminario/2003/MIGRACAO.pdf
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/novo-mercado/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/novo-mercado/
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(iv) Divulgação mensal das negociações com valores mobiliários de emissão da 

empresa pelos acionistas controladores 

 

Evidência de que o advento do Novo Mercado contribuiu para o aumento no 

número de companhias com capital mais disperso é que, em 2008, estudo publicado 

por Érica Gorga36 constatou que, de 92 companhias listadas neste segmento, 65 não 

possuíam um acionista majoritário. Outro dado interessante é que, na média, o maior 

acionista nestas empresas era titular de 36.39% (trinta e seis vírgula trinta e nove por 

cento) das ações, vide tabela infra:  

 

 

 

Além disso, no plano macroeconômico, o início da década de 2000 foi 

caracterizado por uma economia mundial extremamente aquecida, o que aumentou a 

disponibilidade de recursos para investimento.  

As palavras de Luis André N. de Moura Azevedo37 resumem com precisão 

aquele novo momento do mercado de capitais brasileiro, iniciado em 2000:  

 

Vivenciou-se até o início da crise financeira no segundo semestre de 2008 
um verdadeiro “ciclo virtuoso” em que os significativos investimentos no 
mercado de capitais, principalmente de investidores institucionais 
estrangeiros, estimularam a realização de ofertas primárias e secundárias de 
ações pelas companhias abertas, bem como o ingresso de novas 
companhias no mercado de capitais. A crescente oferta de ações, por sua 
vez, atraiu maior número de investidores institucionais e individuais à Bolsa 
de Valores e, assim, sucessivamente, levando à redução dos custos de 
captação de recursos e colocando o mercado de capitais brasileiro em um 
novo patamar, de maior relevância e abrangência. 

 

                                                        
36 GORGA, Érica. Changing the Paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards Dispersed 
Ownership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries. Cornel Law Digital 
Repository. p. 86. 
37 AZEVEDO, Luis André N. de Moura. Poder de Controle e Outros Temas de Direito Societário e 
Mercado de Capitais – São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.225. 
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Portanto, sob influência de um ciclo econômico virtuoso e da implantação de práticas 

de governança corporativa mais transparentes e eficazes, iniciou-se um movimento 

de desconcentração acionária nas companhias abertas brasileiras.  

 

 

3.4. Lojas Renner – o marco da dispersão acionária no Brasil 

 

 

Tais mudanças abriram espaço para o surgimento, ainda que tímido e gradual, 

do fenômeno da dispersão acionaria em algumas das companhias abertas brasileiras.  

Um caso bastante emblemático é o das Lojas Renner S.A. (“Lojas Renner”), 

companhia familiar, que abriu seu capital em 1967. Até meados de 1998 o controle da 

empresa este nas mãos de descendentes do fundador, Sr. Antonio Jacob Renner, 

momento em que teve 63% (sessenta e três por cento) de suas ações adquiridas (i.e., 

o controle) pela gigante varejista americana J.C. Penney, em 199838.  

Sete anos depois desta operação e, portanto, em um momento em que o 

mercado de ações estava extremamente aquecido, os acionistas deliberaram, em 

Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de maio de 200539, por reformar o 

estatuto das Lojas Renner, a fim de se adequá-lo as regras do Novo Mercado, o que 

incluiu, por exemplo, a conversão de todas as suas ações preferencias em ordinárias.  

Em seguida, os controladores alienaram o controle da sociedade no mercado, 

via OPA, algo inédito no Brasil até aquele momento. 

Finalizado este processo, a Lojas Renner se tornou uma das companhias com 

maior grau de dispersão acionária no Brasil, vide gráfico40 abaixo, que demonstra que, 

no quadro societário pós-OPA, o maior acionista era titular de somente 5,65% (cinco 

vírgulas sessenta e cinco por cento): 

 

                                                        
38Neste sentido, confronte-se < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi09129821.htm > acesso em 
10.11.2018.  
39Neste sentido, confronte-se < http://lojasrenner.mzweb.com.br/arquivos/REN_FR20050525_port.pdf 
> acesso em 10.11.2018.  
40 Fonte: Formulário de Referência emitido pela Lojas Renner, disponível em 

<http://lojasrenner.mzweb.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28> acesso em 2 de dez. de 2018 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi09129821.htm
http://lojasrenner.mzweb.com.br/arquivos/REN_FR20050525_port.pdf
http://lojasrenner.mzweb.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
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Em geral, o mercado viu com bons olhos este movimento da Lojas Renner. 

Prova disso é que, durante o exercício de 2006, primeiro ano sob controle disperso, 

as ações da companhia valorizaram 104,66% (cento e quatro vírgulas sessenta e seis 

por cento) 41 

Corroborando esta constatação, Heloisa Bedicks, superintendente do IBCG42: 

“o caso da Renner, visto como um divisor de águas, mostrou que no Brasil pode haver 

controle disperso sem deixar de ser eficiente.” 

Outro sinal positivo é que, passados aproximadamente 12 anos de sua 

reestruturação societária, o capital social da Lojas Renner continua altamente 

pulverizado, conforme gráfico abaixo, extraído da página de Relações com 

Investidores da companhia43:  

 

  

                                                        
41 Neste sentido, confronte-se <https://br.investing.com/equities/lojas-renner-on-nm-historical-data > 
acesso em 10.11.2018. 
42 BEDICKS, Heloisa Belotti. Governança corporativa e dispersão de capital: múltiplos casos no Brasil 
– São Paulo: Saint Paul, 2009. p.23.  
43Disponível em http://lojasrenner.mzweb.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=21087, 
acesso em novembro de 2018. Acesso em 11 de out. de 2018.  

https://br.investing.com/equities/lojas-renner-on-nm-historical-data
http://lojasrenner.mzweb.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=21087
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O fenômeno da dispersão acionária passou a se fazer cada vez mais presente nas 

companhias abertas brasileiras. Em outro caso emblemático, a Sadia formulou uma OPA para 

aquisição do controle da Perdigão44 em julho de 2006. Érica Gorga45, ao analisar a estrutura 

societária desta companhia em 2006 observou que:  

 

In 2006, Perdigão’s ownership structure was the following: Previ (15.6%), 
Petrus (11.9%), Sistel (5.1%), Weg Participacoes e Servicos SA (5.1%), Valia 
(4.1%), Fapes (3.6%), Real Grandeza Fundo de Previdencia (2.85), Fund. Inv. 
Tit e Valores Mobiliarios Librium (2.2%), and Previ Banerj (1.2%). Considering 
share ownership alone, no shareholder held a majority of the voting shares to 
control corporate decisions in the general meeting or to elect the majority of 
the board    

 

Trata-se, portanto, de um outro exemplo que demonstra que a configuração societária 

das companhias brasileiras foi se alterando ao longo do tempo. Ou seja: tornou-se cada vez 

mais comum a existência de companhias com capital disperso entre os acionistas.   

                                                        
44 Maiores informações sobre a OPA realizada pela Sadia estão disponíveis no Fato Relevante da 
companhia divulgado em 16/07/2006. Disponível em: 
<http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=94442>. Acesso 
em: 01 de dez. de 2018. 
45 GORGA, Érica. Changing the Paradigm of Stock Ownership from Concentrated towards Dispersed 
Ownership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries. Cornel Law Digital 
Repository. p. 24.  

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=94442
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CAPÍTULO IV 

O CASO ELETROPAULO 

 

 

4.1. A Eletropaulo 

 

 

Neste capítulo, trataremos do objeto do presente trabalho, qual seja, a 

aquisição do controle da Eletropaulo, mediante OPA, pela Enel.  

Antes, porém, entendemos ser pertinente contextualizar o leitor sobre a 

atuação, histórico e panorama societário da Eletropaulo, pretérito à aquisição, para, 

em seguida, tratar especificamente da disputa pelo controle da companhia em 

epígrafe, que se encerrou em 4 de junho 2018, com o anúncio de que a proposta da 

Enel fora vencedora.  

A Eletropaulo é uma distribuidora de energia elétrica que atua por meio do 

Contrato de Concessão nº 162/98, firmado com a União46. O Contrato de Concessão 

lhe garante distribuir energia para o estado de São Paulo, em uma área total de 4.526 

km2, que concentra o maior Produto Interno Bruto (PIB) nacional e a mais alta 

densidade demográfica do Brasil com 1.581 unidades consumidoras por km², o que 

corresponde a 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) do total de energia elétrica 

consumida no Estado de São Paulo e 9,3% (nove vírgula três por cento) do total do 

Brasil, atendendo a, aproximadamente, 18 milhões de pessoas diariamente47. 

 É, ainda, a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil e atende 24 

municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, um dos maiores 

                                                        
46 Neste sentido, confronte-se 
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/Contrato/Documentos_Aplicacao/162.pdf> acesso em 10 de 
nov. de 2018.   
47 Dados extraídos das Demonstrações Financeiras Padronizadas da Eletropaulo, com data-base de 
31/12/2017, conforme divulgado pela companhia em 
<http://ri.eletropaulo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=0apyXXoBMDG9EGd5M7Myww> acesso em 
10 de nov. 2018.   

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/Contrato/Documentos_Aplicacao/162.pdf
http://ri.eletropaulo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=0apyXXoBMDG9EGd5M7Myww
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centros financeiros do país, que, a título de exemplo, consumiu o total de 27.441.478 

MWh em 201648. 

Em termos financeiros, dados de 2017, demonstram que a companhia obteve 

R$ 21.700.000.000,00 em receita operacional bruta e EBITDA de R$ 

1.100.000.000,0049.  

Tais constatações fazem da Eletropaulo uma das companhias mais relevantes 

do Brasil, tanto pela sua magnitude financeira, quanto pelo papel estratégico que 

desempenha na distribuição de energia elétrica para milhões de brasileiros, no estado 

de São Paulo.  

 

 

4.2. Estrutura societária  

 

 

Tendo como controlador o governo do estado de São Paulo, em 19 de agosto 

de 1993, a CVM deferiu o pedido de registro da Eletropaulo para atuar como 

companhia aberta. Como companhia listada, o primeiro evento societário relevante da 

Eletropaulo ocorreu em abril de 1998, quando a companhia foi privatizada, durante o 

mandato do governador paulista Mario Covas, tendo 74,9% (setenta e quatro vírgula 

nove por cento) de suas ações ordinárias adquiridas pela Lightgás Ltda, por meio de 

leilão público, pelo montante de R$ 1.014.000.000,0050. 

A partir de então, houve diversos eventos societários, até que a AES Holdings 

Brasil (“AES”) se tornasse controladora indireta da Companhia, por meio da 

Companhia Brasiliana de Energia (“Brasiliana”), companhia da qual era acionista 

majoritária, tendo como único sócio o BNDES Participações (“BNDESPAR”), braço de 

investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento (“BNDES”). A descrição deste 

movimento pode ser extraída de trecho do “Formulário de Referência versão 24.0” da 

Companhia, in verbis: 

                                                        
48 Neste sentido, confronte-se 
<http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/Eletricidade/index.html > acesso em 18 
de nov. 2018.  
49 Neste sentido, confronte-se 
<http://ri.eletropaulo.com.br/show.aspx?idCanal=vj0ULTftD2WXI4jckFo/uA> acesso em 18 de nov. de 
2018. 
50Neste sentido,  confronte-se < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc16049802.htm>  acesso em 
19 de nov. 2018. 

http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/Eletricidade/index.html
http://ri.eletropaulo.com.br/show.aspx?idCanal=vj0ULTftD2WXI4jckFo/uA
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc16049802.htm
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Em 22 de dezembro de 2003, a AES Corporation e várias de suas 
controladas, inclusive a AES Eletropaulo, e a BNDESPAR, celebraram 
diversos contratos pelos quais a AES Corporation transferiu todas as ações 
que detinha direta e indiretamente por meio da AES Elpa e da AES Transgás 
Empreendimentos S.A. (“AES Transgás”) na Companhia e todas as suas 
participações diretas e indiretas na AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. 
(“AES Uruguaiana”) e na AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) para uma nova 
controladora denominada Brasiliana Energia S.A. (atual Companhia 
Brasiliana de Energia (“Brasiliana”), em troca de 50% mais uma ação das 
ações ordinárias da Brasiliana. O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), por meio da BNDESPAR adquiriu 
todas as ações com direito a voto restantes da Brasiliana além de 
substancialmente todas as ações preferenciais emitidas pela Brasiliana em 
virtude da renegociação da dívida da AES Elpa e a AES Transgás perante 
ela e de todas as suas participações diretas e indiretas na AES Uruguaiana e 
na AES Tietê. Como resultado, 53,9% do capital social total da Brasiliana é 
atualmente detido pelo BNDES, através da BNDESPAR e 46,2% é detido 
pela AES Corporation através da holding AES Holdings Brasil Ltda. (“AES 
Holdings Brasil”). 

 
A AES era, portanto, controladora indireta da Eletropaulo, na medida em que 

era sócia majoritária da Brasiliana (detentora de 50% (cinquenta por cento) mais uma 

ação ordinária da companhia), que, por sua vez, detinha aproximadamente 98% 

(noventa e oito por cento) do capital social da AES elpa S.A. (“AES elpa”), esta última 

titular de 73% (setenta e três por cento) das ações ordinárias da Eletropaulo.  

A referida estrutura societária se manteve até meados de 2017, e pode ser 

representada a partir do organograma abaixo, com data-base de 27 de dezembro de 

2016, extraído do “Formulário de Referência 2016 Versão 12”51 da companhia: 

 

 

                                                        
51 Disponível em <http://ri.eletropaulo.com.br/> acesso em 28 de nov. de 2018. 

http://ri.eletropaulo.com.br/
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Naquele momento, a Eletropaulo tinha suas ações listadas no segmento 

“Nível 2” da B3. Ocorre que, em assembleia geral extraordinária de 12 setembro de 

2017, foi aprovada a migração das ações para o “Novo Mercado”, no contexto de uma 

ampla reorganização societária (a “Reorganização Societária”), que teve como 

principais resultados:  

(i) a totalidade das ações preferenciais da Eletropaulo foram convertidas em 

ações ordinárias; 

(ii)  a AES elpa e a Brasiliana foram incorporadas pela Eletropaulo; 

consequentemente, 

(iii) a AES e o BNDES se tornaram acionistas minoritários diretos da 

Eletropaulo; e  

(iv) a Eletropaulo deixou de ter um controlador majoritário.  

 

Desta forma, podemos concluir que, após a Reorganização Societária, o 

capital social da Eletropaulo se tornou disperso, vide composição extraída do 

“Formulário de Referência 2017 - Versão 23”52, abaixo: 

 

 

 

 

4.3. A OPA Concorrente Eletropaulo 

 

 

Na ausência de um acionista titular de mais do que 50% (cinquenta por cento) 

das ações com direito a voto, abriu-se a possibilidade para que o controle da 

Eletropaulo fosse adquirido por um terceiro, mediante OPA de Aquisição de Controle.  

                                                        
52 O “Formulário de Referência 2017 - Versão 23” da Eletropaulo está disponível em 
<http://ri.eletropaulo.com.br/List.aspx?idCanal=gkr3J/byzc6k4lb7WIq48Q==&ano=2018> acesso em 
23 de nov. de 2018. 

http://ri.eletropaulo.com.br/List.aspx?idCanal=gkr3J/byzc6k4lb7WIq48Q==&ano=2018
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Neste sentido, a Eletropaulo, por meio do Formulário de Referência 2018 – 

Versão 1”, alertou seus acionistas, no tópico “Descrição dos fatores de risco”, o 

seguinte: 

  

Não temos um grupo de controle ou acionista controlador que detenha mais 
de 50% de nossas ações, o que poderá nos deixar suscetível a riscos 
regulatórios, alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas, ofertas não 
solicitadas para aquisição de controle e outros eventos decorrentes da 
ausência de um grupo de controle 

 

Neste contexto, anunciou-se que a Energisa havia publicado, em 6 de abril de 

2018, Edital de OPA de Aquisição de Controle. Nos termos do Edital publicado pela 

Energisa, o preço por ação para aquisição de até a totalidade das ações da 

Eletropaulo seria de R$19,38, sendo que, naquela data, a cotação das ações da 

companhia na B3 fechou em R$19,27.  

Foi então que, 11 dias após a OPA formulada pela Energisa, a Enel lançou 

uma OPA Concorrente, com vistas a oferecer uma proposta superior e, 

consequentemente, adquirir o controle da Eletropaulo. Dizia o Edital publicado pela 

Enel: 

 

1.1. OPA Concorrente. Em 5 de abril de 2018, a Energisa S.A. divulgou fato 
relevante por meio do qual informou ao mercado que seu Conselho de 
Administração aprovou, naquela data, a realização de oferta pública 
voluntária para aquisição do controle da Eletropaulo[...] Em vista das 
condições ofertadas pela Energisa S.A., a Ofertante lança a presente Oferta 
concorrente, nos termos dos artigos 262 da Lei das Sociedades por Ações e 
13 da Instrução CVM 361.  

 

A proposta da Enel previa o pagamento do montante de R$28,00, pago à vista, 

em moeda corrente nacional. Isto é: a Enel, para concorrer com a OPA feita pela 

Energisa, ofereceu proposta aproximadamente 44% (quarenta e quatro por cento) 

superior ao valor ofertado pela concorrente.  

Em seguida, a Neoenergia S.A. entrou na disputa, mediante OPA de 

Aquisição de Controle, formalizada por Edital publicado em 20 de abril de 2018, 

ofertando o preço de R$ 29,40 por ação da Eletropaulo. Dizia o Fato Relevante 

publicado pela Neoenergia naquela data: 

 

[...] o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 
OPA Concorrente, tendo por objetivo concorrer com a OPA Energisa e a OPA 
Enel, de acordo com os termos e condições da Instrução CVM 361.  
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Formou-se, então, uma disputa, entre a Energisa, Enel e Neoenergia 

(doravante, em conjunto, as “Ofertantes”), pelo controle da Eletropaulo. Nesta esteira, 

as Ofertantes passaram a publicar diversos aditamentos aos seus respectivos Editais, 

a fim de tornar suas ofertas mais atrativas aos acionistas da Eletropaulo.  

O quadro abaixo reflete as inúmeras alterações no preço proposto pelas 

Ofertantes:  

 

DATA OFERTANTE PREÇO POR AÇÃO 

05.04.2018 Energisa  R$ 19,38 

17.04.2018 Enel R$ 28,00 

20.04.2018 Neoenergia  R$ 29,40 

25.04.2018 Enel  R$32,00 

25.04.2018 Neoenergia R$32,10 

26.04.2018 Enel R$32,20 
 

Em 7 de maio de 2018, a Energisa divulgou Fato Relevante para anunciar a 

revogação de sua oferta. Cumpre ressaltar que, neste caso, a revogação foi legal, 

uma vez que a companhia fez constar no item 2.7 do Edital que a oferta poderia ser 

modicada ou revogada caso algumas condições ocorressem, vide abaixo:  

 

Hipóteses de Revogação ou Modificação da Oferta. Após a publicação do 
Edital, a Oferta será imutável e irrevogável, exceto nas seguintes hipóteses, 
nas quais, nos termos do inciso IX do artigo 4.º e do artigo 5.º da ICVM 
361/2002, a modificação ou revogação da Oferta será admitida [..] 

 

Neste contexto, e diante da ampla divulgação da disputa nos meios de 

comunicação, a CVM, por meio do Ofício nº 149/2018/CVM/SRE/GER-153 determinou 

que (i) a data-limite para divulgação de aumento de preço pela Enel e Neoenergia 

seria 30 de maio de 2018 e (ii) o leilão deveria ser realizado em 4 de junho de 2018. 

 

 

4.4. Resultado e benefícios do processo concorrente 

                                                        
53Para a leitura completa do Ofício: 
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=626106> acesso 
em 25 de nov. 2018.  

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=626106
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Sendo assim, em 30 de maio de 2018, a Energisa e a Enel apresentaram suas 

últimas propostas, tendo como preços finais R$ 39,53 e R$ 45,22, respectivamente. 

Isto é: a maior proposta foi 2,3 vezes superior ao preço da primeira oferta, formulada 

em 5 de abril, pela Energisa, o que demonstra, de forma cristalina, que o processo 

competitivo, estruturado por meio da OPA de Aquisição de Controle Concorrente, foi 

extremamente benéfico para os acionistas da companhia-alvo - no caso, a 

Eletropaulo. Além disso, no período compreendido entre a data da primeira oferta e 

da última, as ações da Eletropaulo valorizaram 90,4% (noventa vírgula quatro por 

cento)54. Além disso, os acionistas que optaram suas ações receberam um 

significativo prêmio de R$6,22 em relação ao valor que as ações eram negociadas em 

31 de maio de 2018.  

 A aquisição foi concluída em leilão realizado em 4 de junho, na sede da B3, 

em São Paulo, oportunidade em que a Enel adquiriu 122.799.289 ações ordinárias da 

Eletropaulo (aproximadamente 73,40% (setenta e três, vírgula quarenta por cento) de 

seu capital social), se tornando, portanto, a nova controladora da companhia. Nos 

termos do artigo 32-A da ICVM 361, a Enel também se obrigou a, pelo prazo de 30 

dias contados da data do leilão, adquirir as ações em circulação remanescentes da 

Eletropaulo. 

Em 13 de julho de 2018, a Eletropaulo divulgou Comunicado ao Mercado, 

informando que, ao final do supramencionado prazo, a Enel adquiriu o total de 

156.158.581 ações ordinárias, representativas de 93,3% (noventa  e três vírgula três 

por cento) de seu capital total e votante.  

Além dos evidentes benefícios financeiros que a operação gerou aos 

acionistas da Eletropaulo, a operação foi altamente positiva para a própria companhia, 

uma vez que a Enel se comprometeu a aportar o montante mínimo de R$ 

1.500.000.000,00 na companhia. Inclusive, em 28 de maio de 2018, o Conselho de 

                                                        
54 Em 4/04/2018, as ações da Eletropaulo fecharam o pregão cotadas em R$18,38 e, em 31/05/2018 a 
cotação fechou em R$35,00. Neste sentido, confronte-se < 
http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-
historicas.html?codigo=ELPL3.SA&beginDay=4&beginMonth=4&beginYear=2018&endDay=31&endM
onth=5&endYear=2018&page=2&size=20 acesso em 20/11/2018 > acesso em 26 de nov. 2018.  

http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo=ELPL3.SA&beginDay=4&beginMonth=4&beginYear=2018&endDay=31&endMonth=5&endYear=2018&page=2&size=20%20acesso%20em%2020/11/2018
http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo=ELPL3.SA&beginDay=4&beginMonth=4&beginYear=2018&endDay=31&endMonth=5&endYear=2018&page=2&size=20%20acesso%20em%2020/11/2018
http://cotacoes.economia.uol.com.br/acao/cotacoes-historicas.html?codigo=ELPL3.SA&beginDay=4&beginMonth=4&beginYear=2018&endDay=31&endMonth=5&endYear=2018&page=2&size=20%20acesso%20em%2020/11/2018
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Administração da Eletropaulo, ao se manifestar favoravelmente à oferta da Enel, 

valorizou este compromisso de aporte, nos seguintes termos:  

 

A Eletropaulo, como se sabe, possui um plano de investimentos significativo 
que vem sendo executado desde 2017, e que se pretende continuar para o 
ciclo de 2018 a 2022, de forma a garantir o crescimento de sua base de 
remuneração, uma operação mais eficiente e menos onerosa, bem como 
indicadores de qualidade operacional e de atendimento a clientes, no mínimo 
nos patamares exigidos pela regulação. Para tanto, a Companhia tem 
necessidade de capital para financiar esses investimentos e cumprir com o 
seu Plano de Negócios. Caso a Companhia não realize esses investimentos, 
poderá ter dificuldade de aproveitar as oportunidades existentes no setor, 
como a revisão tarifária prevista para julho de 2019, ou para alcançar um nível 
de rentabilidade sobre o capital empregado atraente para os acionistas, 
considerando que seus investimentos estão alocados para a geração de 
eficiência, com a consequente redução de custos, e geração de margem de 
remuneração, conforme previsto na regulação vigente de setor elétrico [...] 
Não obstante, cumpre destacar que, conforme mencionado no Capítulo I 
deste Parecer, o Edital Enel contém compromisso de capitalização da 
Companhia, pela Enel, no montante mínimo de R$ 1,5 bilhão [...] 
O Edital Neoenergia não trata do assunto, não havendo, portanto, certeza 
quanto à futura capitalização da Companhia e, em sendo o caso, quanto ao 
preço por ação que se pretenderá adotar. (grifamos) 

 

Com efeito, a Eletropaulo poderá implementar o plano de investimentos 

planejado, utilizando-se dos recursos aportados pela Enel.  

A operação, obviamente, foi celebrada pelos seus executivos, pois a 

companhia poderá expandir sua atuação no mercado latino-americano, se tornando a 

maior operadora de distribuição de energia elétrica do Brasil, alcançando market share 

de 20% (vinte por cento) no segmento.  

Nas palavras de Francesco Starace, CEO global da Enel: 

A aquisição da Eletropaulo é um importante passo adiante de nosso Grupo 
na América Latina, fortalecendo nossa liderança no importante mercado de 
distribuição brasileiro, em linha com nosso plano estratégico e nosso foco 
particular em grandes metrópoles do mundo. Trazemos para São Paulo 
nossa expertise como uma das maiores operadoras globais em distribuição e 
certamente a que possui as mais avançadas redes em termos de 
digitalização, eficiência e resiliência. Essa expertise será aplicada em São 
Paulo, fortalecendo e digitalizando a rede, proporcionando benefícios aos 
clientes da Eletropaulo e gerando valor continuamente para os 
acionistas da Enel. (grifamos) 

 

Em suma, podemos afirmar que a aquisição foi altamente benéfica para todos 

os envolvidos, quais sejam, (i) acionistas, na medida em que alienaram suas ações 

por um preço bastante superior à cotação, (ii) Eletropaulo, pois aumentou seu valor 

de mercado e poderá implementar o plano de investimentos projetado e (iii) Enel, que 
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fortaleceu sua participação no mercado brasileiro e poderá aumentar, continuamente, 

suas receitas.  

 

 

4.5. Interferência compradora 

 

 

Um ponto bastante controverso no âmbito das OPAs diz respeito à 

possibilidade – ou não – de “interferências compradoras”. Trata-se de uma previsão, 

constante da ICVM 361, para que terceiros possam intervir, fazendo uma oferta pelas 

ações da companhia-alvo, durante o Leilão e, portanto, após a publicação do último 

edital pelos demais concorrentes originários, no âmbito da OPA concorrente.  

No caso da disputa pelo controle da Eletropaulo, não obstante 3 companhias 

terem dispendido longas horas de trabalho, recursos humanos e capital, durante os 

meses que antecederam ao leilão, um terceiro, aproveitando-se de uma clara 

vantagem competitiva – a qual exploraremos com detalhes a seguir – poderia formular 

uma proposta durante o leilão, que, caso fosse superior financeiramente à proposta 

dos concorrentes, lhe garantiria o controle da companhia-alvo. 

Nos termos da ICVM 361, como requisito para tanto, o terceiro interferente 

precisaria, apenas, (i) formular uma proposta (a) tendo como objeto o lote total das 

ações da companhia-alvo, com preço pelo menos 5% (cinco por cento) superior ao 

último preço oferecido - quando se tratar de OPA com preço à vista - e (ii) divulgar ao 

mercado, com 10 (dez) dias de antecedência, sua intenção de interferir no leilão.  

Neste sentido, os parágrafos 4º e 5º, do inciso II, do artigo 12, da ICVM 361, 

abaixo: 

 

§4º O interessado em interferir no leilão deve divulgar ao mercado, com 10 

(dez) dias de antecedência, na forma prevista no art. 11, que tem a intenção 
de interferir no leilão, fornecendo as informações previstas na alíneas “a”, “c” 
e “i” a “m” do inciso I do Anexo II, conforme aplicáveis. 
§5o Exclusivamente quando se tratar de OPA com preço à vista, a primeira 
interferência compradora deverá ser pelo menos 5% (cinco por cento) 
superior ao último preço oferecido.  

 

Por óbvio, durante a disputa pela aquisição do controle da Eletropaulo, o 

receio pela presença de um interferente acabou sendo uma das grandes 
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preocupações das concorrentes, principalmente a Enel, que formulou o seguinte 

pedido de esclarecimentos55 à CVM:  

 

I - Confirmar o entendimento de que a oferta de um eventual terceiro 
interferente também deve ter como condição a aquisição de ações 
representativas do controle da Companhia;[...] 
III- Caso haja terceiro interferente habilitado até às 15:00 horas do dia 
24/05/2018, os ofertantes das OPA e o respectivo terceiro interferente 
deverão ir, automaticamente, para o leilão do dia 04/06/2018, podendo elevar 
o preço de suas ofertas no leilão, independentemente de o terceiro 
interferente apresentar ou não ordem de compra. 

 

Em resposta, a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE") 

e o Colegiado da CVM entenderam, em conjunto, que (i) “seria possível haver 

interferência compradora no leilão conjunto, desde que o eventual interferente, de 

forma a garantir a integridade da operação, apresentasse, quando da divulgação de 

sua intenção (que deveria ocorrer imutavelmente até 24/05/2018), documento que 

comprovasse o atendimento ao previsto no § 4º da art. 7º da Instrução CVM 361”, (ii) 

“as interferências compradoras deverão ter por objeto o lote total de ações da 

Companhia, em observância ao inciso II do art. 12 da Instrução CVM 361, não 

necessitando, contudo, que tais interferências visem à “aquisição de controle” da 

Companhia” e (iii) “a elevação de preço no leilão só seria permitida nos casos em que 

ocorra a efetiva participação de interferente no leilão”.  

Primeiramente, não nos parece fazer sentido que, em um leilão que tem por 

objeto a aquisição do controle da companhia-alvo, um terceiro interferente esteja 

habilitado a fazer uma proposta por quantidade de ações que não lhe garantam o 

controle de tal companhia. Perde-se, neste caso, a condição de igualdade entre, de 

um lado, os concorrentes originais e, de outro lado, o interferente.  

Por outro lado, faz sentido permitir que os ofertantes originais que 

concorreram ao pleito (Enel e Neoenergia) pudessem elevar suas propostas, na 

hipótese de um terceiro intervir efetivamente do leilão.  

Entretanto, ainda que, nesta hipótese, os ofertantes possam elevar o preço 

de suas ofertas durante o leilão, entendemos não ser correta a prerrogativa de um 

                                                        
55 Neste sentido, confronte-se 
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180515_R1/20180515_D1024.html> acesso em 23 de nov. 
de 2018.   

http://www.cvm.gov.br/decisoes/2018/20180515_R1/20180515_D1024.html
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terceiro interferente manifestar seu interesse em participar do leilão - e ter este direito 

garantido - após a publicação do último edital por parte dos concorrentes originais.  

Isto porque, o interferente, sabendo do último preço formulado pelos 

concorrentes originais, obterá uma vantagem competitiva substancial, na medida em 

que:  

 

(i) ao contrário dos concorrentes originais, o interferente poderá se resguardar 

durante todo o processo - até o momento do leilão - o que significa que 

incorrerá em custos com advogados, analistas financeiros, contadores, 

entre outros, substancialmente menores que os valores e tempo 

dispendidos pelos concorrentes originais;  

 

(ii) o interferente terá acesso às ofertas dos concorrentes originais antes de 

formular sua proposta e, por outro lado, os concorrentes originais, no 

momento em que formulam sua última proposta antes do leilão, não têm 

certeza quanto à participação ou não de um interferente; e, finalmente,  

 
(iii) por meio do leilão, o interferente poderá adquirir o controle da companhia-

alvo, ainda que não tenha cumprido todas as etapas e exigências legais às 

quais os demais concorrentes estavam sujeitos. 

 

Neste sentido, durante o caso Eletropaulo, no âmbito da consulta formulada 

pela Enel, conforme descrito acima, precisas foram as palavras de Gustavo Machado 

Gonzalez, diretor da CVM, in verbis: 

 

O Diretor Gustavo Gonzalez, no entanto, reiterou seu entendimento de que o 
procedimento estruturado para a disputa pelo controle da Eletropaulo 
não confere tratamento igualitário aos interessados em adquirir as 
ações da Companhia. Nesse sentido, o diretor destacou que, embora o 
prazo para que os atuais concorrentes apresentem suas novas ofertas 
termine depois do prazo conferido para que eventuais novos 
concorrentes manifestem o interesse de interferir no leilão, os eventuais 
interferentes continuam em uma situação melhor do que a dos atuais 
concorrentes. 
Isto porque, em 24/05, os atuais ofertantes – que já participam de uma disputa 
dinâmica – precisarão apresentar preços revistos ou confirmar os últimos 
preços ofertados. Ao se manifestarem, esses concorrentes não terão certeza 
quanto à efetiva interferência no dia do leilão e, consequentemente, quanto 
ao procedimento que, ao final, será utilizado para determinar o vencedor. Já 
o terceiro interferente precisará, em 24/05, apenas resguardar o direito de 
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intervir no leilão, ganhando assim uma opção para apresentar uma oferta no 
dia 04/06. Para tomar sua decisão, o interferente não só terá um prazo mais 
dilatado, como também uma informação atualizada sobre as ofertas dos 
atuais concorrentes. 
Diante desse quadro, o Diretor Gustavo Gonzalez considerou que o atual 
procedimento cria incentivos descabidos para que, lançada uma OPA nos 
termos previstos no artigo 257 da Lei nº 6.404/1976, eventuais concorrentes 
(i) escondam a intenção de disputar até o final do prazo de habilitação e (ii) 
revelem seus lances apenas no dia do leilão na bolsa. (grifamos) 

 

Nos parece que a participação de terceiros durante o leilão, ainda que 

mediante habilitação prévia, deveria ser vedada. Isto é: nestes casos, qualquer 

interessado em adquirir o controle de determinada companhia-alvo deveria fazê-lo 

mediante oferta pública, seguindo todos os requisitos dispostos na Lei nº 6.404/76.  

Nesta esteira, uma das minutas encaminhadas, no âmbito da Audiência 

Pública nº 10/2010, que discutiu as propostas de alterações na ICVM 361, propunha 

a substituição do leilão por um “procedimento especial”, assim como a vedação de 

interferências compradoras.  

Conforme edital da referida Audiência Pública:  

 

6. Procedimento especial e leilão  
A Minuta propõe que o leilão, conforme atualmente descrito na Instrução CVM 
nº 361, de 2002, seja substituído pela realização de um procedimento 
especial em bolsa, tendo em vista que poucas vezes se adotou um verdadeiro 
leilão de OPA no Brasil.  
A alteração substancial ocorre no art. 12, § 2º, em que se veda as 
interferências compradoras e a elevação de preço na data da realização 
do procedimento especial, privilegiando o princípio de transparência 
requerido nessas operações e assegurando tempo suficiente para que 
o investidor tome uma decisão de desinvestimento refletida e 
consciente. (grifamos) 

 

Conforme destacado acima, o edital introduz outro aspecto relevante para a 

discussão em tela. Em outras palavras, a possibilidade de interferências compradoras 

pode ser prejudicial aos acionistas da companhia-alvo, pois, ao contrário do que 

ocorre quando da publicação de ofertas concorrentes mediante edital, tais acionistas 

teriam menos tempo e informações para tomar uma decisão refletida e consciente.  

Recordando Nelson Eizirik, nos atentaremos para o fato que um dos objetivos 

da oferta pública é “proteger os investidores contra ofertas inidôneas, permitindo-lhes 

amplo acesso às informações referentes à operação”. Ora, parece-nos que, no âmbito 

de uma disputa via oferta concorrente, a possibilidade de um terceiro intervir – a 

posteriori aos demais – estimula fortemente a presença de ofertantes inidôneos. Por 
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exemplo, investidores especulativos, aproveitando-se da valorização das ações da 

companhia-alvo em bolsa.  

Além disso, em determinados casos, permitir interferências compradoras 

pode ser prejudicial para a própria companhia-alvo. Neste sentido, recordemos, por 

exemplo, que a Enel formulou oferta pública, se comprometendo a investir 

R$1.500.000.000,00 na Eletropaulo, mediante aumento de capital, caso viesse a 

ganhar a disputa pelo controle da companhia. Este aporte, conforme já discutido, seria 

fundamental para a Eletropaulo executar o plano de investimentos idealizado por seus 

executivos. 

Imaginemos, então, que, durante o leilão para aquisição do controle da 

Eletropaulo, um terceiro interferente fizesse uma oferta superior ao montante 

oferecido pela Enel para aquisição das ações da Eletropaulo, mas não se 

comprometesse a aportar na companhia valores suficientes para a execução de seu 

plano de investimentos.  

Felizmente não foi o caso, mas estaríamos diante de um claro exemplo de 

que o interferente poderia assumir o controle da companhia-alvo, a despeito da 

existência de uma proposta melhor sob condições melhores, feita por um dos 

concorrentes, para o desenvolvimento de suas atividades.  

Esta também foi a posição de alguns dos participantes da Audiência Pública 

nº 10/2010. Conforme trechos extraídos do Relatório de Análise da referida audiência: 

 

[...] Eizirik tem opinião semelhante. O participante é favorável à vedação 
de interferência compradora por terceiros no leilão, mas não vê razão 
para impedir o próprio ofertante de aumentar o preço oferecido aos 
acionistas. 
[Sob Sigilo] é favorável ao fim das interferências diretas nos leilões no 
caso de ofertas para aquisição de controle. No entanto, considera que 
para isso não é necessário substituir o leilão por um procedimento especial. 
Os próprios editais das ofertas poderiam afastar a possibilidade de 
interferência direta, como já ocorreu no passado, em casos aprovados pela 
CVM. 

 

Sendo assim, para a proteção dos acionistas, da companhia-alvo e do melhor 

funcionamento do mercado em geral, somos contra a presença de interferências 

compradoras no âmbito das ofertas para aquisição de controle, razão pela qual 

entendemos que tal previsão deveria ser suprimida da ICVM 361. 

Nesta esteira, reforçamos o nosso entendimento de que a competição entre 

os ofertantes no âmbito da OPA de aquisição de controle, por meio de ilimitadas 
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ofertas, mediante edital público, no qual os acionistas da companhia-alvo são munidos 

de diversas informações relevantes para tomar a decisão de alienar ou não suas 

ações de forma refletida, com o devido tempo e informada é altamente benéfica para 

todos os envolvidos e gera eficiências ao mercado brasileiro de ações.  
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CONCLUSÃO 

 

Buscou-se demonstrar ao longo deste trabalho que o fenômeno da dispersão 

acionária ganha cada vez mais espaço no âmbito das companhias abertas brasileiras.  

Se, no passado, praticamente a totalidade das companhias abertas eram 

controladas pela forma majoritária e totalitária, dados empíricos demonstram que, 

seguindo uma tendência global, a configuração societária de tais companhias vem se 

alterando. Tal constatação aponta, ainda, para a introdução e fortalecimento das 

práticas mais avançadas de governança corporativa no mercado brasileiro, 

impulsionadas pela criação de segmentos especiais de listagem na B3, quais sejam, 

o Nível 1, o Nível 2 e o Novo Mercado.  

Nesta toada, o mercado brasileiro ações apresenta claros sinais de 

desenvolvimento, algo que é altamente positivo para a economia do país de modo 

geral, na medida em que novos e antigos investidores estão mais propensos a aplicar 

seus recursos excedentes nas companhias abertas brasileiras. Consequentemente, 

por estarem mais capitalizadas, tais companhias poderão utilizar os recursos advindos 

da poupança popular para expandir suas atividades, o que, invariavelmente, implicará 

em maior produtividade e geração de empregos. 

É seguro dizer que, quanto mais aquecido estiver o mercado de ações, maior 

a probabilidade de o capital social das companhias abertas se dispersar entre os 

acionistas. Neste sentido, sendo a ausência de um acionista majoritário condição sine 

qua non para a possibilidade da realização de uma oferta pública de aquisição de 

controle, quanto mais disperso estiver o capital social da companhia-alvo, mais 

suscetível ela estará para ser alvo de uma OPA desta modalidade.   

Portanto, entendemos ser necessário um olhar mais atento e crítico para o 

instituto da oferta pública de aquisição de ações, uma ferramenta jurídica importante, 

que tende a ser cada vez mais utilizada no Brasil – assim como o é em economias 

consideradas desenvolvidas, por assim dizer.   

Nesta esteira, enxergamos a disputa pela aquisição do controle da 

Eletropaulo, uma das maiores e mais importantes companhias abertas do Brasil, um 

caso paradigmático. Houve uma disputa extremamente acirrada pelo controle de uma 
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companhia aberta via OPA, o que, naturalmente, atraiu os holofotes da mídia, do 

mercado e dos órgãos reguladores pátrios.  

Procuramos demonstrar, ainda, o quão benéfico esta concorrência foi para os 

acionistas da Eletropaulo, para a própria companhia e também para o mercado de 

forma geral. Com efeito, recordamos que o preço por ação da Eletropaulo oferecido 

no âmbito da primeira oferta, formulada pela Neoenergia, foi de R$ 19,38 e, ao final 

do processo, o controle da companhia foi adquirido pela Enel, ao preço fixado de R$ 

45,22 – portanto, aproximadamente 233% (duzentos e trinta e três por cento) superior 

ao preço da primeira oferta.  O valor total pago pela Enel foi de R$ R$ 

7.500.000.000,00 – o segundo maior deal do primeiro semestre de 201856 - e, uma 

vez na condição de controladora da Eletropaulo, a Enel, mediante aumento de capital, 

aportou R$ 1.500.000.036,08 na companhia57, o que permite que a Eletropaulo possa 

implementar e consolidar parte de seu Plano de Investimentos proposto para o 

período 2018 a 202258. Naturalmente, por ser uma companhia de grande porte, com 

mais de 7.355 funcionários próprios, além de uma prestadora de serviço público 

(distribuição de energia elétrica), é de grande importância para a sociedade e para a 

economia brasileira como um todo que a Eletropaulo esteja capitalizada e, portanto, 

plenamente capaz de desenvolver suas atividades. 

É evidente que, conforme amplamente demonstrado neste trabalho, a forma 

como a disputa foi estruturada, mediante OPA concorrente, contribuiu bastante para 

a valorização do valor de mercado da Eletropaulo59 e, consequentemente, do 

patrimônio de seus acionistas. Entretanto, o processo demonstrou que algumas regras 

e procedimentos referentes à OPA de aquisição de controle, sobretudo em sua 

modalidade concorrente, não estão totalmente claros para os participantes do 

mercado. Além disso, os órgãos reguladores, notadamente a CVM e a B3, precisam, 

além de tornar tais regras e procedimentos mais claros, reformar determinados 

                                                        
56 Em termos de preço final, a negociação pelo controle da Eletropaulo ficou atrás apenas da fusão 
entre a Suzano com a Fibria, que movimentou R$ 47,7 bilhões. Neste sentido, confronte-se 
<https://www.dci.com.br/financas/fus-es-e-aquisic-es-somam-r-84-bilh-es-1.740077> acesso em 
29/11/2018.   
57 Vide Fato Relevante, divulgado pela Eletropaulo, com data de 26 de julho de 2018, que pode ser 
extraído em http://ri.eletropaulo.com.br/list.aspx?idCanal=IJ9tTog9aVi5XeUrT+enCw==  
58 Vide fato relevante, divulgado pela Eletropaulo, com data de 19 de fevereiro de 2018, que pode ser 
extraído em http://ri.eletropaulo.com.br/list.aspx?idCanal=IJ9tTog9aVi5XeUrT+enCw==  
59 Neste sentido, confronte-se <https://www.valor.com.br/empresas/5460199/eletropaulo-chega-maior-
valor-de-mercado-desde-2012-com-alta-de-acao> acesso em 29/11/2018. 

https://www.dci.com.br/financas/fus-es-e-aquisic-es-somam-r-84-bilh-es-1.740077
http://ri.eletropaulo.com.br/list.aspx?idCanal=IJ9tTog9aVi5XeUrT+enCw
http://ri.eletropaulo.com.br/list.aspx?idCanal=IJ9tTog9aVi5XeUrT+enCw
https://www.valor.com.br/empresas/5460199/eletropaulo-chega-maior-valor-de-mercado-desde-2012-com-alta-de-acao
https://www.valor.com.br/empresas/5460199/eletropaulo-chega-maior-valor-de-mercado-desde-2012-com-alta-de-acao
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dispositivos da legislação para fazer com que o processo seja o mais transparente e 

eficiente possível. 

Com base em tal constatação, este trabalhou tentou enfatizar que as 

previsões constantes da ICVM 361, que possibilitam a presença de interferências 

compradoras no leilão da OPA, devem ser suprimidas. Adotamos esta posição pois 

entendemos que ao interferente comprador lhe é garantido uma vantagem competitiva 

em relação aos demais ofertantes, na medida em que poderá formular sua primeira 

oferta de posse da informação referente ao último preço ofertado pelos demais 

concorrentes. Estes, no momento de suas últimas ofertas, não saberão sequer se 

haverá ou não a presença de um interferente no leilão. Além disso, entendemos que 

os acionistas e a companhia-alvo têm pouco tempo para avaliar a oferta realizada pelo 

interferente comprador, de forma que podem surgir propostas vencedoras que, apesar 

de preço maior, poderão apresentar condições desfavoráveis para a companhia-alvo 

e para os próprios acionistas.  

Sendo assim, realizados estes esclarecimentos/correções na legislação, a 

OPA de aquisição de controle, na esteira da crescente dispersão acionária nas 

companhias abertas brasileiras, poderá ser cada vez mais utilizada, permitindo que 

os investidores tenham retornos expressivos e que, além das companhias-alvo, os 

ofertantes possam expandir suas atividades. 

Recordemos sempre que o mercado de capitais é segmento extremamente 

relevante para a economia brasileira e, fomentado com responsabilidade e 

transparência, ao se fortalecer, agrega-se valor para o Brasil.  
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