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RESUMO 

Objetivo - O objetivo desta pesquisa é analisar a participação de empresas financeiras em 

não-financeiras, direta ou indiretamente, seja pela participação de bancos e as empresas que 

compõem o conglomerado, mesmo as empresas de participação societária, as chamadas 

holdings, que não são empresas financeiras, ou através dos fundos de investimentos cujos os 

administradores e ou gestores são ligados a bancos. 

Metodologia – O delineamento da pesquisa teve o aspecto documental, pois foram analisadas 

as participações acionárias de todos os fundos de investimentos de administradores ligados 

aos cinco maiores bancos brasileiros (excetuamos o BNDES por não comercializar fundos de 

investimentos) através do sistema Quantum, da Paramita Tecnologia Consultoria Financeira e 

as composições acionárias das dez maiores empresas não-financeiras na composição do 

IBOVESPA em 28/12/2016, através do sistema Broadcast, do Jornal Estadão, buscando 

participações acionárias significativas dos seis maiores bancos brasileiros nestas dez maiores 

empresas não-financeiras, e para essas participações, seja de forma direta ou indireta, 

inclusive por meio de holdings, analisamos os indícios dos efeitos que possam ter 

desvirtuados as práticas da empresa participada das exercidas pelo mercado em que estão 

inseridas, que venham a causar danos para o segmento e para a economia nacional como um 

todo. 

Resultados – Evidenciamos a participação e influência significativa de empresas financeiras 

em não-financeiras, indicamos as brechas na atual legislação brasileira em vigor, 

contrastamos com o que houve e há na legislação dos Estados Unidos, por ser um país 

conhecido pelo seu mercado financeiro complexo e desenvolvido e sugerimos melhorias na 

legislação nacional, com o objetivo de impedir as participações e influências significativas de 

empresas financeiras em não-financeiras, que possam causar danos à economia nacional. 

Limitações – A amostra combinada de participações acionárias dos seis maiores bancos nas 

dez maiores empresas não-financeiras restringe o resultado a uma realidade voltada a 

empresas de grande porte e aos maiores grupos financeiros do Brasil, sem que sejam levadas 

em conta as demais realidades que podem ser exploradas em outras pesquisas. A pesquisa se 

limitou ao estudo das empresas não-financeiras cotadas em bolsa de valores. Também não 

analisamos os vieses políticos encontrados e que podem ter afetado a administração dessas 

empresas. 

Aplicabilidade do trabalho – A partir desses resultados, é possível uma análise 

fundamentada das brechas na atual legislação brasileira que possibilitam participações 



 
 

acionárias e influência significativa de grandes empresas financeiras em não-financeiras, de 

forma direta ou indireta, os danos causados à economia setorial e nacional, de forma que seja 

possível, com base nesse diagnóstico, alterar as leis e cessar as brechas existentes de forma 

que seja estancada as intervenções apontadas. 

Contribuições para a sociedade – Ao identificar focos de intervenção e constatar as brechas 

na legislação brasileira e traçar um paralelo com o que houve de similar nos Estados Unidos, 

este estudo contribui para o futuro aprimoramento da legislação envolvida e do 

funcionamento da economia nacional. 

 

 

Palavras-chave: Empresas financeiras. Empresas não-financeiras. Participação acionária. 

Empresas de participação. Bancos. Fundos de Investimentos. Influência significativa. 
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ABSTRACT 

Purpose - The objective of this research is to analyze the participation of financial companies 

in nonfinancial, directly or indirectly, either by the participation of banks and other 

companies in conglomerate, even the holding companies, nonfinancial companies, or through 

investment funds whose managers and/or administrators are linked to banks. 

Design/Methodology - The research design had the documentary aspect, as we analyzed the 

equity of all the investment funds of administrators linked to the five largest Brazilian banks 

(except the BNDES for not marketing investment funds) through the Quantum system of 

Paramita Tecnologia Financial Consulting and shareholdings of the ten largest non-financial 

companies in the composition of IBOVESPA on 12/28/2016, through the Broadcast system of 

the Jornal Estadão, looking for significant shareholdings of the six largest Brazilian banks in 

these ten largest non-financial companies, and for these shareholdings, directly or indirectly, 

including through holding companies, we analyze the indications of the effects that may have 

distorted the practices of the investee company in those of the segment in which they are 

inserted, that may cause damages to that segment and to the national economy as a whole. 

Findings - We show the participation and significant influence of financial companies in non-

financial companies, we indicate the gaps in current Brazilian legislation, we contrast with 

what has happened and there is in the United States legislation, because it is a country known 

for its complex financial market and developed and we suggest improvements in the national 

legislation, with the objective of preventing the participation and significant influence of 

financial companies in non-financial, that can cause damages to the national economy. 

Research limitations - The combined sample of equity of the six largest banks in the top 10 

non-financial corporations restricts the result to a reality facing large companies and the 

largest financial groups in Brazil, without taking into account the other companies and biases 

that may be explored in other research. The research was limited to the study of non-financial 

companies listed on the stock exchange. We didn’t analyze the political biases encountered 

that may have affected the management of these companies. 

Practical implications - Based on these results, it is possible to analyze the gaps in the 

current Brazilian legislation that allow shareholdings and significant influence of large 

financial companies on non-financial, directly or indirectly, the damages caused to the 

sectorial and national economy, so that it is possible, on the basis of this diagnosis, to change 

the laws and cease existing gaps in order to stop the interventions mentioned. 



 
 

Social implications - By identifying intervention centers and finding gaps in Brazilian 

legislation and drawing a parallel with what was similar in the United States, this study 

contributes to the future improvement of the legislation involved and the functioning of the 

national economy. 

 

 

Keywords: Financial companies. Non-financial companies. Shareholding interest. 

Participating companies. Banks. Investment Funds. Significant influence. 

Paper category: Master’s thesis / Research paper 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

O objetivo desta pesquisa é analisar a participação de empresas financeiras em não-

financeiras, direta ou indiretamente, seja pela participação de bancos e as empresas que 

compõem o conglomerado, mesmo as empresas de participação societária, as chamadas 

holdings, que não são empresas financeiras, ou através dos fundos de investimentos cujos os 

administradores e ou gestores são ligados a bancos. A pesquisa tem como objetivo: 

a) analisar o ambiente regulatório brasileiro em que estas empresas estão inseridas e o norte-

americano, reconhecidamente um dos mais desenvolvidos do mundo e que ao longo do 

tempo vem tentando impedir, por meio regulatório, a participação de empresas 

financeiras em não-financeiras; 

b) os controles que evitem a influência de empresas financeiras em não-financeiras; 

c) as falhas nesses controles que permitam o alcance direto ou indireto das empresas 

financeiras nas não-financeiras e seus impactos. 

Para identificar as participações de empresas financeiras em empresas não-financeiras, foi 

feita uma investigação com o objetivo de averiguar se os seis maiores bancos brasileiros 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, BNDES e Santander) têm 

participação societária direta ou indireta nas dez maiores empresas não-financeiras listadas no 

IBOVESPA, da Bolsa de valores de São Paulo, pelo critério de representatividade, com base 

na carteira teórica. 

Uma vez detectadas essas participações, a pesquisa correlacionou as informações oriundas das 

empresas financeiras e as não-financeiras e avaliou se as não-financeiras possuíam ações e 

estratégias diferentes das de seus concorrentes, nos respectivos mercados, por causa dessa 

influência.  

Importante se fez estudar o contexto norte-americano, não somente por ser uma das 

economias em que o sistema bancário é mais complexo, mas porque em 1933 foi criada a Lei 

Glass-Steagall, com o intuito de determinar a segregação entre bancos comerciais e 

financeiros e proibir a participação de empresas financeiras em não-financeiras. Foi 

necessário entender quais os problemas que essa lei visava evitar e avaliar o efeito que essa lei 

poderia ter no contexto brasileiro, entendendo se tal regulação traria ou não benefícios à 

economia brasileira. Da mesma forma, foi crucial entender a revogação dessa lei em 1999, 

pela Lei Gramm-Leach-Bliley, e os efeitos dessa mudança na economia norte-americana e 

mais uma vez, traçar um paralelo com a regulação existente no Brasil. Também foram 
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estudadas outras leis importantes no contexto norte-americano, para podermos traçar tal 

paralelo com o que ocorre no Brasil. 

Trata-se de uma pesquisa explicativa e de aspecto documental que atuou sobre informações 

públicas dos bancos anteriormente mencionados, das empresas que fazem parte desses 

conglomerados financeiros, dos fundos de investimentos administrados por empresas ligadas 

ao grupo econômico ao qual esses bancos estão inseridos e de empresas não-financeiras, 

visando buscar as conclusões inerentes as questões anteriormente mencionadas. 

 

2 INTRODUÇÃO 
 

2.1 PROBLEMA 

No Brasil, há leis que limitam as participações societárias dos bancos e seus grupos 

societários em empresas não-financeiras. No entanto, questiona-se a efetividade dessas leis, 

pois há dúvidas se, na prática, existem casos em que essas limitações são burladas e 

naturalmente ocorre a curiosidade de entender se o processo é eficaz ou não e caso não seja, 

quais são as falhas existentes e se tais problemas acarretam impactos negativos no segmento 

específico do mercado em que as empresas não-financeiras estão inseridas e na economia 

brasileira, de forma ampla. Umas das falhas nas leis, por exemplo, é uma exceção no conjunto 

atual de leis que permite que as administradoras de fundos de investimentos ligadas à bancos 

tenham participações societárias pulverizadas, em empresas não-financeiras, que somadas, 

por administrador e ou gestor, possam ser expressivas a ponto de permitir que os bancos 

influenciem na administração dessas empresas ou ainda, que os bancos tenham holdings 

acima deles e fora do alcance do braço regulatório do BACEN, que possam participar de 

empresas não-financeiras e, portanto, afetem a dinâmica da economia brasileira. Diante dessa 

questão, elabora-se o seguinte problema: 

 

Qual a relevância das participações dos bancos brasileiros e as empresas que fazem 

parte de seus conglomerados financeiros nas empresas não-financeiras e seus efeitos na 

gestão dessas empresas, no segmento de mercado em que estão inseridas e na economia 

nacional, como um todo? 
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2.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de estudar as participações acionárias dos seis maiores 

bancos brasileiros nas dez maiores empresas não-financeiras do IBOVESPA, da bolsa de São 

Paulo, levando em conta a data-base de 28/12/2016 (último dia útil do ano e, portanto, último 

pregão do ano de 2016), e os efeitos dessas participações, conforme apresentado no apêndice 

B. 

Os objetivos específicos foram: 

a) Analisar as participações acionárias das dez maiores empresas não-financeiras do 

IBOVESPA (data-base 28/12/2016), nos anos de 2012 a 2016, através do sistema E&N 

Broadcast, do Jornal Estadão, buscando detectar participações societárias significativas 

dos seis maiores bancos brasileiros, conforme o apêndice E, ou de empresas que façam 

parte do mesmo conglomerado financeiros desses bancos; 

b) Obter as participações societárias dos fundos de investimentos de empresas do 

conglomerado financeiro dos seis maiores bancos brasileiros, exceto o BNDES que não 

possui fundos de investimentos comercializáveis, através do sistema Quantum da 

Paramita Tecnologia Consultoria Financeira, para os anos de 2012 a 2016, nas dez 

maiores empresas não-financeiras listadas no IBOVESPA em 28/12/2016; 

c) Obter as participações acionárias das dez maiores empresas não-financeiras listadas no 

IBOVESPA em 28/12/2016, para os anos de 2012 a 2016, através da website da CVM, 

e corroborar as participações encontradas nos itens acima indicados (confirmação 

cruzada); 

d) Para as dez maiores empresas não-financeiras do IBOVESPA em 28/12/2016, e na 

análise feita para os anos de 2012 a 2016, onde foram detectadas participações de 

empresas financeiras, houve a análise do segmento de mercado em que estavam 

inseridas e também as informações financeiras da própria empresa, publicadas na 

website da CVM e na revista EXAME (2017), com o objetivo de entender se a 

participação dessas empresas financeiras causou concentração ou alguma distorção no 

mercado que tenha beneficiado essas empresas, prejudicado o segmento de mercado em 

questão, bem como a economia do país. Essa análise foi feita, por exemplo, estudando a 

composição do segmento de mercado para entender o quanto era saudável e 

competitivo, analisando índices de desempenho da empresa e comparando com 

concorrentes para a obtenção de análises não somente da empresa, mas como do 
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segmento de mercado ao qual estão inseridas através de índices como vendas líquidas, 

lucro líquido, política de dividendos, empréstimos captados e outros, quando necessário; 

e) Foi estudada a experiência norte-americana, que contou com leis específicas para 

proibir a participação de empresas financeiras em não-financeiras e regulou essa relação 

de outras formas indiretas e também o porquê criaram uma lei especifica para as 

holdings bancárias e o que isso tem a ver com o que acontece no Brasil. Necessário o 

entendimento da posterior transformação dessas leis e suas consequências, com o 

objetivo de compreender os controles que podem anular a influência perniciosa das 

empresas financeiras nas não-financeiras, traçando um paralelo com o que há no Brasil; 

f) Foram estudados e elencados os principais mecanismos regulatórios no Brasil, os que 

permitem, os que dificultam e os que proíbem as participações de empresas financeiras 

em não-financeiras, para dar ao usuário do estudo a exata noção do ambiente regulatório 

em que essas empresas estão inseridas. 

 

 

2.3 HIPÓTESES 

H1 Devido ao grande volume e altas margens das empresas financeiras, a participação 

acionária nas empresas não-financeiras representaria uma superconcentração de 

poderes no mercado: a produção de bens reais passa a ser dominada pelo financeiro, o 

segmento pode ser monopolizado, o que é potencialmente um perigo estratégico para o 

desenvolvimento nacional; 

 

H2 A participação de empresas financeiras em não-financeiras afeta a estratégia de 

segmento que elas traçariam, para competir em seus mercados, visando retornos de 

curto prazo para satisfazer os acionistas, com objetivo de retornos rápidos. Isso pode 

causar danos ao segmento de mercado em que estão inseridas, pois uma vez que um 

concorrente bem-sucedido toma decisões que irão afetar de forma negativa o mercado 

no longo prazo, em prol de resultados de curto prazo, e outras empresas do segmento 

passam a segui-lo, a saúde do segmento passa a estar comprometida e 

consequentemente a da economia do país; 
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H3 Empresas não-financeiras com participações de empresas financeiras investem menos 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na manutenção e evolução da produção, 

como manutenção e renovação de máquinas e inovação, por exemplo, e com isso 

comprometem o crescimento da empresa nos médio e longo prazos. 

 

 

2.4 PREMISSAS 

Com base nos objetivos específicos anteriormente apresentados, as seguintes premissas são 

levantadas: 

a) Os fundos de investimentos, apesar da regulação brasileira (vide apêndice F) que 

garante a segregação entre as administrações do banco e da administradora de fundos, o 

chinese wall, buscam ter participações acionárias nas empresas não-financeiras com o 

objetivo de obter vantagens para o grupo a que pertencem e para os clientes desse 

grupo; 

b) Empresas não-financeiras, cujas empresas financeiras possuem participação acionária 

nelas, buscam objetivos descolados dos objetivos comuns às empresas do mesmo 

segmento de mercado, com o intuito de ganhos de curto prazo que beneficiem os 

investidores com a finalidade de ganhos rápidos; 

c) Empresas financeiras que participam de empresas não-financeiras influenciam a 

administração dessas empresas, nomeando inclusive membros ligados ao grupo 

econômico do banco para o conselho de administração da empresa não-financeira, 

buscando favorecer os interesses do grupo a que pertencem e não aos da empresa 

controlada, como deveriam, sendo administradores; 

d) Os fundamentos regulatórios não são suficientes para inibirem a influência significativa 

de empresas financeiras em não-financeiras e possuem brechas que são exploradas pelas 

empresas financeiras e seus conglomerados. 

 

 

2.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A seleção de empresas utilizadas como foco do trabalho desta pesquisa foi feita com base na 

carteira teórica do IBOVESPA em 28/12/2016, o último dia útil do ano de 2016, que pode ser 
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analisada no apêndice B. Também foram consideradas as dez empresas não-financeiras mais 

relevantes na carteira teórica, informada pela B³. Foram analisadas as participações acionárias 

dessas dez empresas para os anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com base nas 

informações que obtidas na website da CVM e, adicionalmente, foram utilizadas informações 

detalhadas do sistema E&N Broadcast, do Jornal Estadão para obter-se a participação dos seis 

maiores bancos brasileiros (BB, CEF, Itaú, Bradesco, BNDES e Santander) nessas empresas. 

A composição de todos os fundos de investimentos dos seis bancos anteriormente 

mencionados foram obtidas, levando em consideração que o BNDES não possuía 

administração ou gestão de fundos comercializáveis ao público na sua estrutura e portanto, 

não entrou nessa avaliação, e foram verificadas, ainda, a participação total de todos os fundos 

de cada um dos seis bancos nas dez empresas foco dessa pesquisa, através do Sistema 

Quantum, da Paramita Tecnologia Consultoria Financeira, pela consulta de informação sobre 

o portfólio dos fundos de investimentos, com a intenção de avaliar a participação indireta 

dessas cinco instituições financeiras nas dez empresas não-financeiras, foco desse estudo. 

Para as empresas não-financeiras cuja participação dos bancos ou empresas do mesmo 

conglomerado financeiro foi significativa, que é um conceito dado pela norma internacional 

de contabilidade, transcrita e aprovada pela CVM, através da Deliberação nº 696/2012 

(apêndice F, item 14.2.1), através do CPC 18 (R2) – Investimento em coligada, em controlada 

e empreendimento controlado em conjunto, que define qual relacionamento entre empresas 

deve ser tratado como uma influência significativa o bastante para que o participante possa 

influenciar na administração da participada, foram avaliados os segmentos de mercado em 

que estão inseridas e como se comportaram, se existiu ou não características de concentração 

que pudessem não somente afetar adversamente o segmento como a economia do país como 

um todo, pelo fato de que não se desenvolve uma economia ao redor de um segmento 

cartelizado. Uma avaliação de performance dessas empresas perante as concorrentes no 

mercado em que faziam parte foi feita, em um segundo momento, através dos índices 

apresentados pela EXAME (2017) ou mesmo através das informações encontradas nas 

demonstrações financeiras dessas empresas, disponíveis na website da CVM, com o objetivo 

de entender se seus desempenhos se diferenciavam das principais concorrentes e caso 

positivo, qual(is) o(s) efeito(s) disso e sua(s) possível(eis) consequência(s). 

Adicionalmente, com a finalidade de detectar a influência significativa das empresas 

financeiras nas não-financeiras, foram estudadas as composições dos conselhos de 

administração e do corpo de administradores das empresas não-financeiras com participação 
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acionária de financeiras, buscando membros nomeados pela empresa financeira que tivesse 

uma participação significativa na companhia, pois essa informação aliada aos resultados dos 

índices analisados podiam mostrar a manipulação no processo administrativo da empresa, 

com o intuito de atender aos interesses de investidores de curto-prazo em detrimento de uma 

estratégia de mercado adequada para o segmento em que a empresa participava, induzindo 

todo o segmento de mercado a seguir uma estratégia equivocada que trará danos ao segmento 

no longo prazo e a economia do país em si, como a concentração desse mercado, redução de 

postos de trabalho, de tributos pagos e revertido em prol da sociedade, entre outros. 

A pesquisa estuda a regulação brasileira indicada no apêndice F, que trata principalmente da 

atuação dos fundos de investimentos e as limitações na aquisição de participações societárias 

em empresas não-financeiras e faz um paralelo com as normas norte-americanas de 1933 

(Glass Act), de 1956 (The Banking Holding Company Act), de 1999 (Gramm-Leach-Bliley 

Act) a de 2010 (Dodd-Frank Act) e a Basiléia III e seus efeitos nos Estados-Unidos. 

 

 

2.6 JUSTIFICATIVA 

A relevância desta pesquisa consiste em demonstrar o alcance dos principais bancos 

brasileiros nas mais relevantes empresas não-financeiras brasileiras e os efeitos que essas 

participações podem causar na gestão dessas empresas e em seus desempenhos, de uma forma 

mais específica, e de uma forma geral, na economia brasileira, devido a influência que possam 

exercer nessas empresas e o efeito em suas concorrentes, mediante suas ações. 

Toda esta pesquisa é feita destacando o ambiente regulatório brasileiro, seus controles, 

proibições e permissões, traçando um paralelo com a regulação norte-americana, pelo fato de 

seu mercado financeiro ser um dos mais avançados no mundo e pelo fato de ter um ambiente 

regulatório entre 1933 a 1999 que restringia a participação de empresas financeiras em não-

financeiras e que após tal ambiente regulatório ter sido revogado em 1999 criou polêmica pelo 

fato de especialistas entenderem que a revogação permitiu a crise de 2008, trazendo uma nova 

norma mais rígida, porém com base em conceitos e não mais em regras, que era o caminho 

que esse país seguia em termos de regulação, até então. 

O estudo pretendeu dar luz a decisão de investimento em empresas que possuam algum tipo 

de participação acionária significativa de instituições financeiras em seus controles acionários, 

diretamente ou indiretamente, mostrando possíveis efeitos que essas participações causam na 
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gestão dessas empresas, comparadas as suas concorrentes, nos mesmos mercados, para que os 

investidores possam avaliar melhor seus investimentos e que entendam o efeito do retorno 

rápido para o segmento de mercado e a macroeconomia. 

 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa traz uma abordagem introdutória discorrendo sobre o dilema entre a participação 

acionária de empresas financeiras em empresas não-financeiras e todo o referencial histórico a 

respeito do tema, como a legislação norte-americana de 1933 (Lei Glass Steagall), a lei que 

revogou-a (Lei Gramm-Leach-Bliley) em 1999 e todo o impacto percebido por vários autores 

como HAMILTON (2015) e IRWIN (2015). 

Uma avaliação da história foi feita com o objetivo de entender os motivos que levaram os 

norte-americanos a criarem uma lei em 1933, após a grande depressão americana de 1929, e a 

sua revogação em 1999. Para isso, foi analisada a lei de 1933, o motivo pelo qual foi criada, 

seu funcionamento e o que levou os norte-americanos a promulgarem uma lei posteriormente 

e muitos anos depois, revogando-a. Foi estudada, ainda, o desenrolar pós Lei Gramm-Leach-

Bliley, em 1999, na visão de WHITE (2010); IRWIN (2015) e HAMILTON (2015).  

O contexto brasileiro do segmento bancário e regulatório, na visão de LAGO (2012), bem 

como da CVM, BACEN e as leis brasileiras que afetam esse ecossistema foram estudados. A 

visão geral de regulação e de fusões e aquisições e sua dinâmica também foram importantes 

nesta pesquisa e, portanto, as visões de VILARINS (2016); CARDOSO (2017); SHLEIFER 

(2003) foram analisadas para o suporte necessário a esta pesquisa. 

Por fim, com o objetivo de obter os dados dos fundos de investimentos por administradores, 

ligados aos maiores bancos nacionais, foi usado o sistema Quantum da Paramita Tecnologia e 

Consultoria Financeira. São os bancos: Bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e 

Santander, pois o BNDES ficou de fora deste estudo específico por não ter fundos de 

investimentos comercializáveis. A certeza da correlação foi obtida através da avaliação da 

composição acionária das dez maiores empresas não-financeiras que compunham o 

IBOVESPA, através do sistema Bloomberg (Sistema E&N Broadcast), do Jornal Estadão, 

visto que a CVM permite que as empresas tornem pública nos seus formulários de referência 

apenas as participações superiores a cinco porcento do capital. Foi pesquisada a existência ou 

não de casos em que vários fundos de investimentos do mesmo administrador ou gestor, com 



9 
 

 

até cinco porcento de participação acionária na mesma empresa, pudessem, juntos, alcançar 

uma participação relevante ou influente. 

A pesquisa em referência teve o objetivo de esclarecer prováveis relações existentes entre 

duas variáveis que são os efeitos das participações acionárias diretas e indiretas nas dez 

maiores empresas não-financeiras que compõem o índice IBOVESPA em 28/12/2016 pelos 

seis maiores bancos brasileiros, como explicado anteriormente, ou seja, observando desvio de 

comportamentos das empresas que tenham participações de empresas não-financeiras perante 

as demais empresas do mesmo mercado, através da análise de desempenho. Em 28/12/2016, 

as dez empresas mencionadas representavam, juntas, 42,433% do total do IBOVESPA.  

As participações acionárias estudadas foram as diretas e as indiretas, referente aos fundos de 

investimentos administrados por empresas ligadas a esses bancos. 

O delineamento da pesquisa teve o aspecto documental, pois foram analisadas as 

participações acionárias de todos os fundos de investimentos de administradores ligados aos 

cinco maiores bancos privados brasileiros através do sistema Quantum, da Paramita 

Tecnologia Consultoria Financeira, e as composições acionárias das dez maiores empresas 

não-financeiras na composição do IBOVESPA em 28/12/2016, a saber (apêndice B), oriundas 

da tabela das 58 empresas participantes do IBOVESPA em 28/12/2016 e a proporção de 

participação nessa data. 

A análise foi feita a partir da seleção no sistema anteriormente mencionado de todos os fundos 

de investimentos administrados e geridos por cada um desses bancos. A partir daí, foram 

coletados os dados de ativos que compõem as carteiras de cada fundo de investimento e foram 

retiradas as ações desse total, para que fizéssemos a análise. Os dados foram separados por 

banco e segregadas as ações das dez maiores empresas não-financeiras, anteriormente citadas. 

A partir daí, foram obtidas as quantidades de ações que cada um dos cinco bancos detinha em 

cada uma das dez empresas, para os anos de 2012 a 2016, sem contar as participações diretas, 

também verificadas através da composição acionária das dez maiores empresas não-

financeiras. 

As composições acionárias das dez maiores empresas não-financeiras foram observadas 

através do sistema Bloomberg (Sistema E&N Broadcast), do Jornal Estadão. Ambas as bases 

(das dez empresas e dos fundos de investimentos ligados aos seis maiores bancos) foram 

analisadas para os anos de 2012 a 2016, com base na composição do IBOVESPA em 

28/12/2016. Foram extraídas dessa base as empresas financeiras e, portanto, não foram 

estudadas as dez maiores e sim o arranjo das dez maiores menos as empresas financeiras e a 
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B³, que não faz parte da economia real e trata-se de uma bolsa de valores. As composições 

acionárias das dez empresas anteriormente citadas no sistema Bloomberg foram analisadas e 

foram segregadas a totalidade dos acionistas de cada uma dessas empresas, sem a limitação 

dos 5% ou menos de participação acionária que a CVM permite que não seja divulgada. 

Dessa forma, foram apuradas as participações acionárias dos seis bancos em cada uma das dez 

empresas. 

Para as empresas em que foram verificadas participações diretas ou indiretas através dos 

fundos de investimentos ligados a um dos seis bancos, lembrando que o BNDES não 

administra ou gere fundos de investimentos comercializáveis, foram analisadas as empresas e 

o segmento de mercado em que estavam inseridas, com base na revista EXAME e em dados 

publicados na website da CVM, como as demonstrações financeiras das empresas para os 

anos de 2012 a 2016. Foram avaliadas as formações dos segmentos, se havia fluidez e 

concorrência ou se os segmentos de mercado estavam concentrados, o comportamento das 

empresas nesses contextos, suas estratégias de investimentos voltadas para uma política de 

longo prazo e desenvolvimento ou para uma política de curto prazo, voltada a especulação e 

que pode trazer danos às empresas, aos segmentos em que estão inseridas e a economia 

nacional como um todo. Neste estudo, buscou-se avaliar e documentar indícios de influência 

significativa das instituições financeiras nas empresas não-financeiras. 

Para as empresas com participação direta ou indireta dos bancos, também foram analisadas as 

composições de seus respectivos controles acionários, através do formulário de referência 

publicado na website da CVM, e foram investigadas as participações de executivos e ex-

executivos oriundos das instituições financeiras controladoras na administração dessas 

empresas, também visto como um indicativo de influência significativa. 

Por último, no arcabouço da pesquisa elaborada, foram analisadas evidências de distorções 

nessa relação entre a participação acionária de empresas financeiras em não-financeiras, por 

intermédio de informações como: formulários de referência, demonstrações financeiras anuais 

e informações trimestrais das empresas que possuíam participação direta ou indireta de 

bancos, publicadas na website da CVM, que possibilitou, por exemplo, a detecção de 

descumprimento à lei nº 11.908/ 2009 (Apêndice F, item 14.4.3), que autoriza o Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participações em 

instituições financeiras sediadas no Brasil, e não em empresas não-financeiras, que é o caso 

em que a Caixa Participações usou o FIP Veneza para participar na Branes, driblando a lei 
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anteriormente mencionada. Um dos itens citados como limitação da pesquisa, por não ser o 

foco do estudo, mas que requer um estudo específico para o bem da administração no Brasil. 

 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo KASZNAR (1990, p. 75), o fim da Segunda Guerra Mundial é o marco zero do 

Sistema Financeiro Internacional. Ele diz que com o fim da guerra houve a volta de uma 

rápida demanda por recursos para a realização de novos investimentos, particularmente na 

Europa e nas nações em vias de desenvolvimento. Houve o surgimento de entidades 

supranacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, necessários para o 

desenvolvimento de uma nova política que buscasse o equilíbrio das forças internacionais nos 

processos de negociações. Os bancos ganharam mais força, tornaram-se internacionais e com 

a evolução dos meios de comunicações, o processo de troca de ideias foi facilitado. Esse 

cenário favoreceu o rápido desenvolvimento e complexidade do sistema bancário. 

Nesse contexto, o sistema bancário cresceu não somente ampliando o tamanho societário, 

aumentando o número de empresas que compunha o grupo empresarial, porém totalmente 

voltadas ao segmento financeiro e sob o braço regulatório do regulador, como também 

constituindo empresas não-financeiras, que lhes possibilitassem agir com mais liberdade, fora 

do alcance regulatório. Além disso, houve o interesse em empresas não-financeiras já 

estabelecidas no mercado, por inúmeras razões. Há quem acredite que tais participações 

societárias visavam simplesmente obter participação no lucro, influência na gestão dessas 

empresas para obter resultados de curto prazo, desvirtuando a estratégia natural da empresa 

em relação ao segmento de mercado em que atua e até comprometendo o futuro da empresa, 

Há também os que creem que essa política aplicada em uma grande empresa de determinado 

segmento pode trazer danos para todo o segmento, pois para competirem com esta empresa, 

os demais concorrentes se desvirtuam das estratégias que favorecem o segmento para 

seguirem a competição com o líder de mercado, reduzindo investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, comprometendo inovação e estratégias de longo prazo em prol de 

estratégias de curto prazo que beneficiam o investidor oportunista e comprometem o futuro da 

empresa e do segmento de mercado, pois empresas começam a ter problemas de continuidade, 

o mercado se torna mais concentrado e menos competitivo, ditando preços, reduzindo ofertas 

de empregos e o volume de tributos pagos. 
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Essas políticas de gerenciamento financeiro são citadas por KASZNAR (1990, p. 128): 

“Naturalmente, caberá ao administrador financeiro otimizar esta relação, de tal sorte que ele 

possa assegurar a mais alta liquidez, com a mais elevada rentabilidade e o menor grau de 

endividamento para a empresa.” E ainda completa: “Estas metas são opostas e envolvem 

paradoxos e contraposições. Maximizar a liquidez significa dispor de bastante numerário para 

satisfazer as exigências de curto prazo em que uma empresa incorre, em função da 

necessidade de saldar dívidas”. Por fim, completa: “Na simultânea, interessa maximizar o 

retorno, que pode ser explicitado pela relação entre o lucro líquido após o pagamento do 

imposto de renda e dos juros dos empréstimos, sobre o patrimônio líquido ou o lucro líquido 

após o imposto de renda e os juros sobre as vendas de uma organização. A liquidez excessiva 

pode reduzir esta rentabilidade.” 

As empresas não-financeiras, por sua vez, se destacam por suas atuações, em seus 

determinados segmentos, e por conta de seus bons resultados, atraem investidores e passam a 

fazer parte de índices da bolsa de valores de São Paulo. Na maioria das vezes os investidores 

avaliam os próximos passos de seus investimentos analisando a estratégia necessária dessas 

empresas, em seus respectivos segmentos (alimentos, bebidas, automóveis, energia e outros), 

mas a influência de empresas financeiras nas decisões estratégicas de empresas não-

financeiras pode leva-las a reagirem não somente respondendo a dinâmica normal do mercado 

em que estão inseridas, mas a outros interesses como o de gerarem resultado de curto prazo, o 

que pode mudar a decisão do investidor que tem uma estratégia de investimento de longo 

prazo, diversificando sua carteira com base na dinâmica de cada setor e que não deseja ver 

essa realidade comprometida. 

 

 

4.1 O CONTEXTO NORTE-AMERICANO 

Os Estados Unidos sempre tiveram preocupação com a interação entre empresas financeiras e 

não-financeiras, pelo simples fato de entenderem que a intervenção do mercado financeiro na 

economia real pudesse arruinar o sistema financeiro como um todo. Aliado ao fato de que eles 

são uma das maiores economias do mundo e tem um complexo sistema financeiro, a pesquisa 

analisa o desenrolar da história desse país desde pouco depois da grande depressão de 1929, 

quando criaram a lei Glass-Steagall em 1933, para evitar que esse grande mal voltasse a 
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ocorrer, até os dias atuais, para podermos traçar um paralelo com o que ocorre no Brasil, em 

termos de legislação. 

No decorrer da pesquisa as quatro leis a seguir serão melhor exploradas, no entanto a tabela 

abaixo apresenta os pontos a favor e contra de cada uma delas: 

 

 

Tabela 1 - Resumo das leis que regulamentaram a participação acionária de empresas 

financeiras em não-financeiras nos Estados Unidos 

Lei Glass-Steagall de 1933 Lei das Holdings Bancárias 

de 1956 

Lei Gramm-Leach-Bliley de 

1999 

Lei Dodd-Frank de 2010 

Prós 

 Segmentou o mercado 

financeiro (comercial e 

investimento); 

 Trouxe forte 

regulamentação por estado 

e tendo um central federal; 

 Proibiu os conselheiros de 

empresas financeiras de 

participarem nos conselhos 

de empresas não 

financeiras. 

 

Prós 

 Deu poderes regulatórios 

mais amplos ao FED; 

 Aprimorou a lei Glass-

Steagall e não alterou ela; 

 Previu a figura da holding 

bancária e proibiu que a 

holding de mais de dois 

bancos participasse em 

empresa não-financeira. 

 

Prós 

 Aumentou a 

competitividade do mercado 

financeiro norte-americano 

no cenário mundial, 

permitido a criação dos 

conglomerados financeiros; 

 Restringiu o marketing 

cruzado entre empresas 

financeiras e não-

financeiras do mesmo 

grupo; 

 Criou limite de tamanho 

para subsidiárias financeiras 

do conglomerado 

 

Prós 

 Deu poderes ainda maiores 

ao FED na regulação; 

 Estabeleceu padrões 

prudenciais mais rigorosos, 

entre eles a inserção das 

regras de Basiléia III, 

porém mais severas, 

chamadas US Basel III; 

 Instaurou regras mais 

rígidas para derivativos, 

instaurando, inclusive, uma 

câmara de compensação 

exclusiva; 

 Criou um conselho para 

monitoramento da 

economia; 

 Obrigou os bancos a 

criarem um plano de 

falência, para se 

prepararem, caso aconteça. 
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Lei Glass-Steagall de 1933 Lei das Holdings Bancárias 

de 1956 

Lei Gramm-Leach-Bliley de 

1999 

Lei Dodd-Frank de 2010 

Contras 

 Aumentou o poder de 

barganha dos bancos com o 

Governo que passou a ter 

que “salvá-los” em crises; 

 Criou brechas na lei que 

permitiram a atuação dos 

bancos por intermédio de 

holdings não-financeiras. 

Contras 

 Trouxe um erro na norma, 

permitindo que um 

conglomerado com 

apenas um banco 

participasse em empresas 

não-financeiras. Empresas 

se reestruturaram para 

aproveitar a brecha da lei; 

 Não acabou com a 

necessidade de 

acompanhar o movimento 

do mercado internacional 

onde existiam 

conglomerados 

financeiros completos, 

sem separação entre 

comercial e investimento. 

 

Contras 

 Revogou importante parte 

das duas leis anteriores e 

especialistas acusam essa 

mudança de ter sido o 

estopim da crise de 2008; 

 Causou a concentração do 

mercado financeiro; 

 Permitiu o surgimento de 

empresas enormes, 

chamadas de too big to fail 

ou muito grandes para falir. 

 

Contras 

 

Essa lei ainda está vigente e não 

há pontos negativos fortes 

apontados pelos especialistas, 

exceto quanto pelo fato de ser 

muito baseada em regras e 

menos em conceito, o que causa 

um certo descasamento com o 

conceito base das regras da 

Basileia III. 

 

Criação: Ivandro Oliveira e Istvan Kasznar 

 

 

4.1.1 LEI GLASS-STEAGALL DE 1933 

A preocupação com a interação entre empresas financeiras e não-financeiras levou os Estados 

Unidos a emitir uma lei em 1933, chamada Glass-Steagall Act ou simplesmente Glass Act 

(Lei Glass-Steagall), que trouxe forte normatização ao sistema bancário e segmentou-o, tendo 

o banco central norte-americano como emprestador final, os bancos de investimento, os 

bancos comerciais, as sociedades de poupança e empréstimo (caixas econômicas), as 

companhias de factoring e as corretoras de valores, estas últimas operando em bolsas e 

monitoradas por uma agência governamental especializada, referente ao lançamento primário 

de papéis na bolsa. Um outro ponto importante desta lei era a proibição de conselhos 

administrativos de bancos participarem de conselhos administrativos de empresas não-

financeiras (empresas, corporações e governos). 

Segundo VILARINS (2016, p.87) “[...] o Ato Glass-Steagall foi uma boa medida para a 

manutenção da estabilidade [...]”. Acredita-se que as reformas do sistema financeiro, uma vez 
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contemplando restrições geográficas ou de linha de negócios para os bancos, deve ser 

regulada em função da eficiência estática (diferença entre o que é pago e o que é recebido), 

eficiência dinâmica (inovação e promoção do crescimento econômico) a estabilidade e a 

competitividade. A colocação do autor anteriormente mencionado é finalizada com a seguinte 

conclusão: 

 

 

embora cada país tenha contado com um arsenal distinto de medidas 

para frear esse fenômeno e, portanto, tenham reagido ao mesmo tempo 

de formas diferentes, o resgate governamental de bancos foi um 

instrumento amplamente utilizado. Se por um lado, o socorro a bancos 

em dificuldades impediu que eventuais falências no setor provocassem 

danos econômicos e sociais ainda mais fortes, por outro, elevou-se a 

expectativa de futuros resgates. (VILARINS, 2016, p.94) 

 

 

Ou seja, que o poder concedido aos bancos norte-americanos após a revogação da Glass Act 

aumentou o poder de barganha dos bancos com os governos, fazendo com que os governos 

acudissem financeiramente os bancos em caso de crise, buscando evitar um estrago maior no 

circuito produtivo. Isso tornou o governo refém, pois fez com que os bancos percebessem a 

fragilidade e lançassem mão mais vezes deste artifício.  

O que ocorreu, de fato, com a Lei Glass-Steagall é que os bancos arranjaram formas de burlar 

os impedimentos colocados em sua promulgação e construíram o que os norte-americanos 

passaram a chamar de BHCs (Banking Holding Companies). O cenário bancário nos Estados 

Unidos tem sido fortemente influenciado por regulamentações, ao longo do tempo, e os 

bancos sempre buscam adaptações a essas regulamentações, procurando brechas nas leis que 

os permitam continuar operando da maneira que preferem e foi isso que aconteceu com a Lei 

Glass-Steagall de 1933. Em meados da década de 1950, os bancos haviam desenvolvido as 

holdings bancárias, que controlavam diversos bancos diferentes, um em cada estado e, 

também, as empresas não-financeiras. Essas holdings, por não serem empresas financeiras, 

não estavam ao alcance do regulador bancário e não possuíam as mesmas proibições que as 

empresas financeiras, previstas na Lei Glass-Steagall. Isso acontece hoje, no Brasil, como 

será apresentado neste estudo, mais a frente, com exemplos práticos. 
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4.1.2 LEI DAS HOLDINGS BANCÁRIAS DE 1956 

O Congresso norte-americano agiu dando mais poder ao Federal Reserve (FED) na 

supervisão ao setor bancário, com a criação da chamada “The Banking Holding Company 

Act”, de 1956 ou Lei das Holdings Bancárias. O sistema bancário de múltiplas unidades vem 

tentando se consolidar nos Estados Unido desde a década de 1830, no entanto, a sociedade 

norte-americana sempre resistiu com receio da quebra do sistema bancário. Eles temiam que 

bancos com múltiplas unidades competissem de forma desigual com bancos locais e contra 

bancos nacionais (que originalmente podiam operar em uma única agência). Havia ainda, a 

preocupação da grande concentração do poder financeiro por parte dos grandes 

conglomerados financeiros que essas instituições poderiam se transformar. Mediante a isso, a 

ramificação dos bancos estaduais foi limitada por leis estaduais que impediam que os bancos 

de fora do estado operassem dentro de seu estado, limitando-os a operarem apenas nos seus 

estados de origem. A ramificação dos bancos nacionais foi inicialmente proibida por ações 

administrativas que proibiam os bancos nacionais a funcionarem com apenas uma agência. 

 

 

essa restrição foi posteriormente retirada com a Lei McFadden de 

1927, que passou a permitir que os bancos nacionais operassem filiais 

em seus estados de acordo com as leis estaduais, mas os impediu de 

abrir filiais em mais de um estado, ou seja, equiparou os bancos 

nacionais aos estaduais. (MAHON, 2013a, p.1, tradução nossa) 

 

 

Os bancos se adaptaram e evitaram algumas dessas restrições, formando cadeias ou grupos de 

bancos, sendo o primeiro vários bancos estaduais e/ou nacionais pertencentes a um único 

indivíduo ou grupo de indivíduos e o segundo, uma holding, sendo um grupo de bancos 

estaduais e/ou nacionais de propriedade de uma holding não-financeira, fora do alcance do 

regulador bancário. Esses bancos eram considerados bancos independentes e, portanto, em 

conformidade com a legislação em vigor na época. As holdings bancárias tinham a vantagem 

adicional de poderem controlar empresas financeiras (bancos e empresas assemelhadas, como 

seguradoras, por exemplo) e não-financeiras (como manufaturas, transportadoras e até mesmo 

empresas de varejo, por exemplo) ao mesmo tempo. Houve, então, a preocupação de que 

essas holdings pudessem usar os depósitos em suas controladas para fazer empréstimos 
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subsidiados, com taxas menores, a seus outros negócios, não-financeiros, dando a estas 

subsidiárias vantagens injustas em relação as demais concorrentes do mercado, ou mesmo 

usar os empréstimos para persuadir os tomadores a patrocinar seus outros negócios. Os 

reguladores temiam que essas ações enfraquecessem determinados segmentos da economia e 

pudessem vir a trazer outra crise à economia norte-americana. 

MAHON (2013a, p.1) conta que a Lei Glass-Steagall reconheceu as holdings bancárias e 

previu sua regulamentação, mas o mercado bancário se adaptou a elas e as contornou, 

tratando os bancos estaduais ou nacionais ligados ao grupo como se fossem independentes. 

Por isso, o congresso norte-americano emitiu a Lei das Holdings Bancárias em 09 de maio de 

1956, redefinindo uma holding bancária como qualquer tipo de empresa que detivesse uma 

participação de 25% ou mais nas ações de dois ou mais bancos. A participação acionária 

incluía a propriedade total, bem como o controle ou a capacidade de votar. Para o propósito 

dessa lei, foi definido que qualquer instituição que fosse autorizada a fazer depósitos e 

empréstimos seria categorizada como um “banco”. Essa definição de “banco” e a limitação do 

status de holding às empresas que possuíam mais de um banco criaram importantes lacunas, 

pois no início do desinvestimento dessas holdings em relação as suas empresas não-

financeiras, àquelas que possuíam apenas um banco estavam desobrigadas a realizarem o 

desinvestimento. Na prática, existiam muitas holdings nesta condição e outras se 

reestruturando para aproveitarem essa brecha da lei. Outra lacuna era a definição de que 

“bancos” eram empresas que faziam depósitos e empréstimos, pois dessa forma estavam 

excluídas da definição de bancos aquelas empresas que só faziam depósitos ou só operavam 

empréstimos. A brecha na lei referente a holding de um único banco somente foi fechada em 

1970, com uma emenda que passou a autorizar o conselho a regular esses bancos também. A 

questão da definição dos bancos foi abordada na Lei de Igualdade Competitiva de 1987. 

MAHON (2013a, p.1) ainda afirma que a Lei das Holdings Bancárias deu ao Federal Reserve 

poderes regulatórios mais amplos sobre as holdings bancárias. Essas empresas de 

participações passaram a ter que se registrar e a se submeter à supervisão, o que não ocorre 

hoje, no Brasil. Caso desejassem expandir-se, teriam que se inscrever no regulador para poder 

fazer tal expansão, que tinha o poder de veto sobre as expansões interestaduais.  

Devido ao fato de que em vários países, principalmente os da Europa e o Japão, as holdings 

financeiras podiam controlar empresas não-financeiras, uma parte da sociedade começou a 

reivindicar esses direitos às holdings financeiras norte-americanas, sob o pretexto de que as 

empresas financeiras norte-americanas perderiam competitividade perante os competidores de 
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outros países. Por isso, em 1994 as restrições interestaduais da Lei de Holdings Bancárias 

foram revogadas pela Lei Bancária Interestadual e de Eficiência de Ramificação, denominada 

The Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act (IBBEA). Esta lei passou a 

permitir fusões interestaduais entre bancos adequadamente capitalizados e administrados, 

sujeitos a limites de concentração, leis estaduais e avaliações do Community Reinvestment Act 

(CRA). Outras restrições, que proibiam as holdings bancárias de serem proprietárias de outras 

instituições financeiras, foram revogadas em 1999 pela Lei Gramm-Leach-Bliley. 

A Lei de Reinvestimento Comunitário (CRA) era uma legislação federal norte-americana 

promulgada em 1977 que tinha o objetivo de incentivar as instituições depositárias a ajudar a 

atender às necessidades de crédito das comunidades vizinhas (particularmente os bairros de 

renda baixa e moderada). O CRA exigia que os reguladores federais avaliassem o registro de 

cada banco ou economia para ajudar a cumprir suas obrigações com a comunidade. Este 

registro era então usado na avaliação de pedidos para aprovação futura de fusões, 

afretamentos, aquisições, abertura de agências e depósitos. 

 

 

4.1.3 LEI GRAMM-LEACH-BLILEY (GLBA) DE 1999 

A Lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA) foi promulgada em 12 de novembro de 1999 e ficou 

conhecida como a lei de modernização dos serviços financeiros. Ela revogou parte da Lei 

Glass-Steagall, acabando com as barreiras no mercado que proibiam qualquer instituição 

financeira ou assemelhada (bancos, distribuidoras e corretoras de valores mobiliários e 

seguradoras) a atuar em grupo. 

No final da década de 90, a consolidação no setor bancário havia sido uma tendência contínua 

por vinte anos e o número de bancos comerciais no Estados Unidos caiu de mais de 14.000 

em 1984 para menos de 9.000 em 1999, enquanto o tamanho médio desses bancos cresceu. 

Isso fazia parte de uma tendência mais ampla de consolidação nos setores de serviços 

financeiros. A partir do final da década de 80, algumas organizações bancárias comerciais 

começaram a consolidar-se de forma que em 1999 a integração financeira já estava em 

andamento e o congresso norte-americano decidiu agir. Em novembro, a GLBA foi aprovada 

pelo presidente Clinton, formalizando o que era inevitável, segundo a visão de MAHON 

(2013b, p.1). 
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MAHON (2013b, p.1) afirmou que a lei Glass-Steagall tinha brechas que foram exploradas 

pelas empresas, com o intuito de formarem as holdings bancárias que foram limitadas 

subsequentemente pelas leis anteriormente informadas. No entanto, em 1988, a Citicorp, uma 

grande holding bancária, anunciou planos de fusão com a seguradora Travelers, formando o 

Citigroup. Essa fusão ainda não era permitida de acordo com a legislação da época. Isso foi 

feito em antecipação à lei, então em discussão no congresso dos Estados Unidos. 

A GLBA trouxe as mudanças para o setor financeiro que a sociedade clamava, promovendo a 

integração financeira para investidores e consumidores, salvaguardando a solidez dos sistemas 

bancário e financeiro. A principal mudança que ela instaurou foi a criação de um novo tipo de 

instituição financeira: a FHC – Financial Holding Company ou Controladora de Companhias 

Financeiras. Um FHC é essencialmente uma extensão do conceito de holding bancária, ou 

seja, é uma organização guarda-chuva que pode ter subsidiárias envolvidas em diferentes 

atividades financeiras, como vemos aqui no Brasil com os Grupos Bradesco ou Itaú, por 

exemplo. A GLBA ainda trazia restrições quanto a subscrição de seguros e vendas, mas os 

bancos podiam passar a fazer parte de uma grande corporação envolvida nessas atividades, 

sendo essas segregadas e reguladas por órgãos diferentes, com suas peculiaridades e 

especializações, como já era antes. 

No momento em que a GLBA foi promulgada, ela revogou importante partes da lei Glass-

Steagall e da Lei das Holdings Bancárias, criando um regulamento para as FHCs. A lei impôs 

restrições ao marketing cruzado para prevenir um banco e uma subsidiária não bancária de um 

FHC de promoverem produtos ou serviços de outra entidade. Essa restrição tinha o objetivo 

de impedir que os bancos promovessem títulos subscritos por outras subsidiárias para seus 

clientes (venda casada). Adicionalmente, algumas restrições remanesceram em relação as 

transações financeiras entre os bancos e as subsidiárias não bancárias. A GLBA também 

estabeleceu limites de tamanho para as subsidiárias financeiras dos bancos. Os ativos totais 

das subsidiárias financeiras de um banco nacional foram limitados a US$50 bilhões ou 45% 

do total de ativos do conglomerado. O Federal Reserve foi designado para regular a aplicação 

dessas regras. 

A mídia norte-americana culpou e persiste culpando bastante a flexibilização da lei, trazida 

pela GLBA, pela crise ocorrida em 2008. Muitos questionaram a eficácia com que a lei 

GLBA cumpriu suas metas. 
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Acontece que é cedo demais para responder de forma definitiva a essa 

questão, mas algumas perguntas podem ser feitas, como: 

a) As concentrações já vinham ocorrendo antes da lei GLBA, ela 

na verdade veio para atender ao pedido da sociedade para dar ao 

mercado financeiro dos Estados Unidos condição de igualdade 

com os mercados estrangeiros. Quanto da concentração 

subsequente à lei foi devido a ela e quanto ocorreria de qualquer 

forma, com as autorizações especiais que os órgãos reguladores 

podiam dar, como foi o caso da união da seguradora Travellers e 

do banco Citibank, criando o Citigroup antes mesmo da 

promulgação da GLBA? 

b) Alguns bancos de investimentos de Wall Street não se tornaram 

conglomerados financeiros na entrada em vigor da GLBA. Será 

que eles decidiram que os benefícios de se tornarem FHC - 

Financial Holding Companies (holding de companhias 

financeiras) não valiam a submissão à supervisão de órgãos 

reguladores e capital mais rígidos? 

c) Será mesmo que a GLBA facilitou a crise ou, por exemplo, 

permitindo que bancos de investimentos problemáticos como o 

Bear Stearns e o Merrill Lynch fossem adquiridos por FHCs em 

vez de falirem e ainda, permitindo que bancos como o Goldman 

Sachs e o Morgan Stanley se reorganizassem como FHCs, ela 

não amenizou os impactos da crise? 

d) Por último, será que a permissão de bancos tradicionais se 

unirem a outras empresas de serviços financeiros, não ajudou a 

aumentar a rede de segurança bancária para essas empresas ou 

somente as tornou “too big to fail companies” (empresas 

grandes demais para falir), criando um problema sistêmico? 

(MAHON, 2013b, p. 1, tradução nossa) 

 

 

Buscando esclarecer melhor o que seriam as empresas “too big to fail” (empresas grandes 

demais para falir), podemos ver a definição apresentada por McMillan: 
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A expressão [...] se tornou amplamente conhecida depois que o FDIC 

resgatou o Continental Illinois National Bank and Trust Company, em 

1984. Trata-se de instituições financeiras que, se quebrarem, 

deflagrarão tumulto maciço nos mercados financeiros. A ameaça 

dissuade os reguladores de forçar a falência de uma instituição do tipo. 

Mais de vinte anos depois do resgate do Continental Illinois, a 

falência do Lehman Brothers confirmou enfaticamente a relevância da 

questão. (MCMILLAN, 2018, p. 106) 

 

 

MCMILLAN (2018, p. 106) ainda completa a definição informando que como o mercado 

sabe que os governos não deixarão essas empresas falirem, dado o anteriormente exposto, se 

dispõem a emprestar dinheiro com prêmios de riscos mais baixos que se traduzem em custos 

de financiamentos menores e lucros mais altos, ou seja, essas garantias nada mais são do que 

subsídios para grandes bancos. No Brasil, tivemos o Programa de Estímulo à Reestruturação e 

ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - PROER, na década de 90, mas não é 

exatamente a mesma coisa, apesar de ter emprestado dinheiro à bancos com juros menores 

para livrá-los da liquidação. 

O que MAHON (2013b, p.1) conclui ao abrir as questões anteriormente colocadas, sobre a 

crise de 2008, é que resta aos historiadores responderem a essas perguntas de forma definitiva 

e com embasamento necessário. No entanto, WHITE (2009, p. 14) acredita que a Lei Gramm-

Leach- Bliley não foi a culpada pela crise e sim um somatório de fatores como os 

investimentos pesados em hipotecas residenciais que subsequentemente perderam valor, feitos 

pelas grandes instituições financeiras e todo o rol de problemas encadeados por isso. Ele 

afirma que essas operações já eram feitas pelas instituições que tiveram problemas durante a 

crise. 

IRWIN (2015) nos diz que os megabancos autorizados a existirem pela revogação da Lei 

Glass-Steagall certamente estavam entre as empresas que causaram a crise e se beneficiaram 

do socorro financeiro do governo dos Estados Unidos. No entanto, para ele não é claro se eles 

foram significativamente mais culpados do que empresas cuja estrutura já era permitida antes 

da revogação da Glass-Steagall e que a permissão da existência de bancos comerciais e de 

investimentos juntos tenha sido um fator relevante na crise de 2008. 
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Para HAMILTON (2015, p. 36), Volcker, antigo presidente do FED, entendeu que certos 

investimentos especulativos foram os principais responsáveis pela crise de 2008 e foi além, 

afirmando que um sistema de bancos comerciais é essencial para a estabilidade de todo o 

sistema financeiro, no entanto, ao iniciarem operações especulativas de alto risco, criaram um 

inaceitável nível de risco sistêmico e o vasto aumento do uso de derivativos, desenhados para 

mitigar esses riscos no sistema, na verdade produziu um efeito inverso.  

Por fim, SHERMAN (2009, p. 10, tradução nossa), diz que “A Lei Gramm-Leach-Bliley foi o 

coroamento de décadas e milhões de dólares em esforços de lobby em nome do setor 

financeiro. A revogação do Glass-Steagall foi uma peça monumental de desregulamentação, 

mas em muitos aspectos ratificou o status quo da época.” 

 

 

4.1.4 LEI DODD-FRANK DE 2010 

Em resposta às críticas a GLBA, o Presidente Barack Obama promulgou a Lei de Reforma e 

Proteção ao Consumidor em 21 de julho de 2010, vigente até hoje, também conhecida como 

Lei Dodd-Frank (Dodd-Frank Act). GOODWIN (2013, p. 1), relata que embora vários fatores 

tenham levado a uma recessão severa, a principal causa foi a quebra do sistema financeiro 

norte-americano e essa crise nasceu de uma falha de responsabilidade de determinadas 

pessoas (físicas ou jurídicas) de Wall Street e de Washington. Ela afirma que durante anos o 

sistema financeiro foi regido por regras antiquadas e mal aplicadas que permitiam que fossem 

burladas e isso colocou toda a economia em risco. 

GOODWIN (2013, p. 1) afirma que no dia em que Obama promulgou a lei, ele listou alguns 

dos principais motivos que levaram à crise, como: regulamentação e supervisão prudenciais 

inadequadas, os resgates financeiros à bancos feitos pelo governo para não deixarem 

consumidores quebrados e por último, a engenharia financeira que trancou milhares de 

consumidores de empréstimos em contratos complexos com custos ocultos. Ainda segundo 

GOODWIN (2013, p. 1), o congresso não hesitou em colocar a culpa nos órgãos reguladores 

que não se atualizaram sobre as práticas do mercado e se deixaram enganar, sem entenderem 

a gravidade do problema que afligia o mercado imobiliário residencial, sem controlar o 

mercado financeiro e permitindo que as instituições financeiras operassem com pouco capital 

e muito alavancadas. 
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A lei Dodd-Frank veio estabelecer parâmetros determinados pelo 

congresso norte-americano para evitar os problemas ocasionados 

durante a crise de 2008, a saber: 

a) Instauração de padrões prudenciais mais rigorosos: Inclui requisitos 

mais rígidos de capital, alavancagem, gerenciamento de risco, 

fusão e aquisição e testes de stress sobre holdings bancárias e 

outras empresas financeiras cujo fracasso poderia ameaçar a 

estabilidade do sistema financeiro norte-americano. 

b) Deu mais poderes ao Federal Reserve para fiscalizar as atividades 

de empresas não-financeiras ligadas as FHCs 

c) Criou a câmara de compensação de derivativos, tornando a 

operação mais transparente e através da “Regra Volcker”, proíbiu 

bancos comerciais de negociarem derivativos por conta própria.  

d) Exigiu que bancos, credores e outros, ao securitizarem um ativo, 

mantivessem uma parte do risco de crédito. 

e) Trouxe o Conselho de Supervisão e Estabilidade Financeira para 

garantir que os reguladores não perdessem de vista o quadro geral, 

cujos membros são os chefes de todas as agências reguladoras 

financeiras. O conselho oferecia aos reguladores um fórum para 

comparar notas, analisar o sistema financeiro do país em busca de 

sinais de problemas e identificar empresas financeiras que 

pudessem ameaçar a estabilidade financeira dos Estados Unidos. 

(GOODWIN, 2013, p. 1) 

 

 

Quando o governo norte-americano facilitou as vendas de bancos como o Wachovia e Bear 

Stearns, emprestou dinheiro para empresas como o AIG e comprou ou garantiu ativos 

bancários por meio de programas de recuperação específicos, estava mobilizando dinheiro 

público para resgatar empresas privadas. Esses esforços ajudaram a evitar uma cascata de 

colapsos corporativos súbitos e desordenados, mas também absorveram as perdas que as 

empresas e seus credores teriam sofrido. Esses resgates envolveram empresas financeiras 

muito grandes, complexas e interconectadas, que os norte-americanos chamam de “too big to 

fail” (muito grande para falir). Quando as corporações se tornam suficientemente grandes, 
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complexas e interconectadas com outras empresas, o mercado assume que o governo, por 

medo do risco sistêmico, ou seja, que o fracasso dessas corporações tenha efeito dominó 

catastrófico e arraste todo o sistema para uma crise, provavelmente sustentará tais corporações 

e os credores, que fazem essa leitura, emprestam dinheiro para essas corporações a taxas 

menores, que é o subsídio citado anteriormente. O congresso norte-americano concluiu que 

precisava agir em relação aos problemas das empresas “too big to fail” e para isso criou a 

Autoridade de Liquidação Ordenada (Orderly Liquidation Authority), uma maneira de colocar 

no radar as empresas financeiras não bancárias que são sistemicamente importantes e que 

estão à beira de um colapso. Desta forma, o governo pretende intervir e sanear de uma 

maneira que isole a economia norte-americana dos efeitos de suas ações. Logicamente, esse 

processo de liquidação ordenada de grandes corporações tem custos altos, mas certamente o 

preço é bem menor do que não isolar a falência de empresas grandes do sistema econômico 

do país. Nessa estrutura, o Federal Reserve perde certa autonomia, pois passa a fazer 

empréstimos de emergências a essas empresas apenas através de programas específicos, 

amplamente disponíveis para empresas dessa magnitude e não pode mais fazer empréstimos 

para empresas específicas. 

A Lei Dodd-Frank também obrigou os grandes bancos e instituições financeiras a terem um 

plano de falência, que precisam enviar aos reguladores explicando como agiriam para se 

reabilitarem, caso entrassem em falência. Outro ponto bastante importante foi em relação às 

hipotecas, cujo a lei também criou um regulador específico, a Agência de Proteção financeira 

ao Consumidor (Bureau of Consumer Financial Protection), com o poder de aplicar a maioria 

das leis federais de proteção financeira ao consumidor, incluindo poderes para regulamentar 

transações financeiras básicas como a tomada de depósitos e o desconto de cheques, para 

estabelecer e impor regras contra atos ou práticas abusivas. 

Enfim, a Lei Dodd-Frank vai além da supervisão prudencial, da liquidação ordenada e da 

proteção ao consumidor. 

 

 

4.1.5 BASILÉIA III – UM CAPÍTULO À PARTE 

O Comitê de Basiléia é um organismo financeiro internacional responsável por recomendar 

aos bancos centrais dos países ao redor do mundo, medidas de cunho prudencial, visando 

garantir a estabilidade financeira internacional. Segundo PINHEIRO ET AL. (2015, p. 3), “O 

princípio básico do Acordo de Basiléia consiste na compatibilização do capital das 
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instituições com os riscos incorridos”. O acordo de capital de 1988, limitou a alavancagem 

bancária a um nível que trouxesse solidez às economias e introduziu importantes conceitos 

como o de ativos ponderados por riscos (APR), definiu o capital regulatório das instituições e 

os conceitos de capitais de níveis I e II. A relação entre Capital Total e APR denomina-se 

“Índice de Basiléia”. Desprezando a explicação de todas as regras contidas, a ideia à época era 

a criação do capital regulatório que daria às instituições um “fundo de emergência”.  

Acontece que em 2005, o Comitê de Basiléia emitiu um padrão revisado, conhecido como 

“Basiléia II” onde o foco era mais baseado em gerenciamento de riscos. PINHEIRO ET AL, 

(2015, p. 3) diz que “entre outras medidas, o Acordo de Basiléia II promoveu mudanças 

qualitativas no tocante ao conceito de APR, vinculando o rating ao fator de ponderação e 

facultando às instituições o desenvolvimento de modelos internos, ou Internal Rating-Based 

Approach (IRB)”  

Em 2010, o Comitê de Basiléia publicou uma nova revisão de seu acordo, atualizada em 

junho de 2011, conhecida como “Basiléia III”, com um conjunto de iniciativas promovidas 

pelo Fórum de Estabilidade Financeira e pelo G20, grupo formado pelos países com as 20 

maiores economias, para reforçar o sistema financeiro, em resposta a crise financeira mundial 

de 2008, também conhecida como a crise dos subprimes. Nesta crise, o sistema bancário 

revelou falhas, como a incapacidade de absorver perdas que afetaram os produtos estruturados 

de securitização e em seguida de assumir a intermediação de uma parte das exposições que 

não eram registradas nas demonstrações financeiras (conhecidas como off-balance). Essa 

nova versão do Acordo de Basiléia trouxe um aumento nas reservas de capital dos bancos, 

com o objetivo de dar a eles mais proteção durante as crises. Os bancos passaram a ter que 

triplicar o total de suas reservas. 

No site do próprio Bank for International Setllements – BIS, podemos ler sobre Basiléia III 

que  

 

 

A estrutura de Basiléia III é um elemento central da resposta do 

Comitê de Basiléia à crise financeira global. Aborda uma série de 

deficiências na estrutura regulatória pré-crise e fornece uma base para 

um sistema bancário resiliente que ajudará a evitar o acúmulo de 

vulnerabilidades sistêmicas. O quadro permitirá ao sistema bancário 
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apoiar a economia real através do ciclo econômico. (FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2010, P. 1) 

 

 

Importante notar que o próprio Comitê de Basiléia se preocupa com o apoio da economia real 

através do sistema bancário, uma referência da importância de estarem agindo separadamente 

na economia, pois são dois atores de papéis bem distintos. Para termos uma ideia do aumento 

dos requerimentos mínimos de capital estabelecidos pelo Acordo de Basiléia III, vejamos a 

tabela abaixo: 

 

 

Tabela 2 – Requerimentos mínimos de capital – Basiléia III 

Ano de entrada em vigor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital Principal 3,500% 4,000% 4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 4,500% 

Tier 1 4,500% 5,500% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 6,000% 

Tier 1 + Tier 2 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 8,000% 

Capital de conservação - - - 0,625% 1,250% 1,875% 2,500% 

Capital contra cíclico - - - 0,625% 1,250% 1,875% 2,500% 

Tier 1 + Tier 2 + Buffers 8,000% 8,000% 8,000% 9,250% 10,500% 11,750% 13,000% 

Ajustes prudenciais - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Fonte: PNHEIRO ET AL, 2015, p. 4. 

 

 

PUTNIS (2016, p. 618) nos diz que os norte-americanos adotaram uma versão mais rígida de 

Basiléia III, chamada de “US Basel III”, que é a revisão mais completa das regras bancárias 

norte-americanas em quase 25 anos. A regra internacional foi aplicada a todos os bancos 

nacionais, membros estaduais e membros não bancários, entre outros, independentemente do 

tamanho e porte. A Basiléia III “turbinada” ou US Basel III está inserida na lei Dodd-Frank e 

por isso foi dado destaque a ela nesta pesquisa, como um capítulo à parte, devido a sua 

relevância nesse contexto, pelo fato de ser um padrão internacional definido pelos melhores 

especialistas em finanças do mundo e pela adesão compulsória, através de lei, a um padrão 

criado fora do país, o que não costuma ser normal nos Estados Unidos. 

A conclusão sobre a análise da regulamentação norte-americana é que a legislação por lá 

perseguiu por muito tempo a segregação entre empresas financeiras e não-financeiras e ao 

relaxar a regulação com a lei GLBA de 1999, abriu lacunas para a crise de 2008, segundo 



27 
 

 

especialistas. Essa afirmação ainda não é comprovada e há defensores de que a crise não foi 

causada pela Lei Gramm-Leach-Bliley, como mostrado em depoimentos anteriores. 

Assim como no Brasil, as empresas financeiras norte-americanas usaram as holdings para 

driblar a lei e usaram as brechas existentes para participar em empresas não-financeiras. Nos 

Estados Unidos, onde as regras eram mais fortes, vemos com a Lei Dodd-Frank, o início de 

uma regulação mista com regras fortes que dão ao FED mais poder de regulação, mas ao 

mesmo tempo, trazem a Basileia III e todo seu arcabouço conceitual. Neste aspecto, o Brasil 

já está engajado e adota os princípios de Basiléia desde anos anteriores a 2010. 

 

 

4.2 A NORMATIZAÇÃO NO BRASIL 

Para que a economia do mercado produtivo cresça, é necessário que haja reinvestimento, ou 

seja, que os resultados de cada ano sejam reinvestidos em pesquisa e desenvolvimento, em 

melhorias no parque fabril, de forma que a indústria vá crescendo e ampliando a sua atuação, 

fortalecendo o segmento, através da competitividade e com isso gerando uma cadeia de 

benefícios, como pagamentos de maiores montantes de tributos, criação de mais postos de 

trabalho, desenvolvimento de infraestrutura, entre outros, que ajudará no crescimento da 

economia do país, de uma forma geral. De certa forma, há uma visão de que pagando menos 

dividendos o investidor não se interessará em investir na empresa, mas na verdade, na medida 

em que a empresa cresce por reinvestir em seu negócio, ela gera resultados progressivos, que 

trazem lucros cada vez mais robustos e sustentáveis e proporcionam dividendos cada vez 

maiores, benéfico ao investidor de longo prazo. Claro que, para o investidor de curto prazo, 

conseguir um saque maior, hoje, em forma de dividendos maiores, pode ser melhor, mas isso 

não é sustentável e não é favorável para os segmentos de mercado, a economia brasileira e 

para o mercado de ações. Para que a prosperidade adequada ocorra, é importante que as 

empresas inseridas em cada segmento da economia tenham uma estratégia complemente 

voltada aos seus negócios. Acontece que, quando uma empresa financeira possui influência 

significativa através de participação acionária em uma empresa não-financeira, ela pode 

desvirtuar a estratégia da empresa e focá-la em objetivos de curto prazo, que irão evitar 

reinvestimentos em detrimento do pagamento de dividendos cada vez maiores e acima da 

média do mercado, de forma a saciar a vontade imediata dos investidores de curto prazo e 

com isso forçar o segmento a seguir a mesma estratégia para poder competir, o que pode 
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significar a quebra de empresas do mesmo segmento, a concentração no setor, que gerariam 

demissões, redução no volume de tributos pagos, entre outros, que no longo prazo seria ruim 

para a economia do país.  

No Brasil, analisando a regulamentação, é possível se deparar com situações em que as 

normas tentam coibir essa participação de empresas financeiras em não-financeiras, mas por 

outro lado, outras normas abrem largas brechas que permitem a atuação do mercado 

financeiro, inclusive administrando plenamente essas empresas não-financeiras, como 

determina a Instrução CVM nº 578/16 (Apêndice F, item 14.2.4), no artigo abaixo 

reproduzido: 

 

 

Art. 6º A participação do fundo no processo decisório da sociedade 

investida pode ocorrer: I – pela detenção de ações que integrem o 

respectivo bloco de controle; II – pela celebração de acordo de 

acionistas; ou III – pela celebração de qualquer contrato, acordo, 

negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que assegure ao 

fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e 

na sua gestão, inclusive por meio da indicação de membros do 

conselho de administração. (DE VALORES MOBILIÁRIOS, 

Apêndice F, item 14.2.4, grifo nosso) 

 

 

Perseguir o lucro na visão do investidor de curto prazo, que no caso seria a instituição 

financeira, causaria um “problema de agência”, que é um dos vilões neste cenário, citado por 

FONTES FILHO (2004, p. 1), pois as instituições financeiras resolvem participar em 

instituições não-financeiras e atuar em suas administrações porque veem potencial de 

alavancarem o resultado dessas instituições, valorizar suas ações e em seguida venderem essas 

participações, auferindo lucros consideráveis. O problema é que para isso precisam atuar na 

administração dessas instituições agindo em prol dos interesses das instituições financeiras, 

mas muitas vezes, contra as melhores estratégias de médio e longo prazos para aquele 

segmento onde atuam e prejudicando a economia. 

A Resolução nº 4.062 de 29/03/2012 (Apêndice F, item 14.1.2), determina que a participação 

de instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo BACEN, de forma direta ou 

indireta, no capital de quaisquer sociedades sediadas no país ou no exterior, excetuadas as 
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participações societárias típicas de carteiras de investimento mantidas por bancos de 

investimento, bancos de desenvolvimento, agências de fomento e por bancos múltiplos com 

carteira de investimento ou de desenvolvimento, depende de prévia autorização do BACEN. 

Esse pedido de autorização prévia, como bem diz LAGO (2012) é uma evolução, pois foi 

através da Resolução anteriormente citada, que o BACEN revogou o artigo 8º da Resolução 

nº 2.723 de 31/05/2000 (Apêndice F, item 14.1.1) e passou a exigir a autorização prévia às 

instituições financeiras, o que não acontecia na norma anterior, onde bastava apenas a 

comunicação formal da operação societária àquela autarquia. Acontece que a redação do 

artigo 1º da Resolução anteriormente mencionada, que na verdade altera o artigo 8º desta 

última Resolução citada, apresenta uma exceção as participações societárias típicas de 

carteiras de investimentos mantidas por bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 

agências de fomento e por bancos múltiplos com carteiras de investimento ou de 

desenvolvimento, ou seja, abre uma exceção para que as instituições financeiras, por 

intermédio de suas carteiras de investimentos, possam investir em empresas não-financeiras 

ou que exerçam atividades complementares ou subsidiárias às da instituição participante e a 

Instrução CVM nº 578, também anteriormente citada, regulamenta essa participação de forma 

mais contundente, como foi explicado anteriormente. 

Um outro aspecto bastante importante da regulamentação é quanto ao artigo 9º da Resolução 

nº 2.723 de 31/05/2000 (Apêndice F, item 14.1.1), que determina que as participações 

societárias, no país, em empresas sujeitas à consolidação, implicam que seja permitido, por 

intermédio das instituições referidas no artigo 1º (instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN), integral e irrestrito acesso do BACEN a todas as 

informações, dados, documentos e verificações necessários à avaliação das operações ativas e 

passivas e dos riscos assumidos pelas participadas, independentemente de sua atividade 

operacional. Observem que com esta norma o BACEN amplia o alcance regulatório não 

somente as instituições financeiras e afins, mas também a qualquer outro tipo de empresa, seja 

ela regulada ou não pelo BACEN. A norma é positiva em afirmar que abrange todos os itens 

“necessários à avaliação das operações ativas e passivas e dos riscos assumidos”, mas falha 

quando complementa o texto dizendo que abrange somente as “participadas”, pois dessa 

forma o alcance fica apenas com as empresas que estão abaixo da controladora regulada pelo 

BACEN na estrutura societária, sem alcançar eventuais empresas de participações que 

estejam acima da hierarquia de empresas financeiras, que muitas vezes sequer possuem 

obrigatoriedade de tornar suas demonstrações financeiras e documentos, públicos, em locais 

pré-determinados e de fácil acesso, como a website da CVM, permitindo uma análise mais 
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ampla pelos usuários das demonstrações financeiras em geral, como o investidor, por 

exemplo. Sendo que em alguns casos, essas empresas controlam bilhões de reais. A simples 

retirada da palavra “participadas” da norma, tornaria claro que para ser “necessário à 

avaliação das operações ativas e passivas” das empresas, seria devida a avaliação de 

operações entre as empresas reguladas pelo BACEN e suas controladoras não-financeiras 

também, ou seja, a regulação alcançaria a extensão societária de forma horizontal e vertical, 

atingindo toda a sua amplitude societária. 

A Instrução CVM nº 555 de 17/12/2014 (Apêndice F, item 14.2.2), que dispõe sobre o 

funcionamento dos fundos de investimentos, impõe limites de concentração em ativos, no seu 

artigo 102, por emissor, independentemente de serem empresas financeiras ou não-

financeiras, pois o foco está em risco de concentração. Infelizmente, fica bem claro que não 

há limitações para fundos de ações, como está estabelecido na subseção II, que fala 

especificamente de fundo de ações, e determina no parágrafo 2º, do artigo 105, que sem 

prejuízo do disposto no caput (onde os fundos de ações devem ter como principal fator de 

risco a variação dos preços de ações), o investimento nos ativos financeiros listados no inciso 

I do § 1º, que determina que pelo menos 67% do fundo deve ser composto por ativos de renda 

variável e lista eles, não está sujeito a limites de concentração por emissor, desde que o 

regulamento preveja tal possibilidade e que no termo de adesão conste alerta de que o fundo 

pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, 

com os riscos daí decorrentes, ou seja, permite concentrações. 

Um banco pode ter vários fundos de investimentos em ações com pequenas participações em 

determinada empresa não-financeira hipotética “A”, que ao somar todas essas participações 

de todos esses fundos ligados societariamente ao mesmo banco, ele pode ter o controle da 

empresa “A”, pois não há no Brasil um dispositivo similar ao que existia na Lei Glass-

Steagall norte-americana que proíba empresas financeiras de participar em empresas não-

financeiras, com poderes de limitar a concentração da participação do administrador em 

empresas não-financeiras (e não somente o fundo de investimento) e ainda, que proíba 

membros do C-Level de empresas financeiras a participarem do conselho de administração de 

empresas não-financeiras. 

CARDOSO et al. (2017, P. 31) afirma que de acordo com a Instrução CVM 578/16 (apêndice 

F, item 14.2.4), os Fundos de Investimentos em Participações – FIP, devem, 

“necessariamente, participar do processo decisório das companhias abertas e/ou fechadas nas 

quais detenham participação societária, com efetiva influência na definição de sua política 
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estratégica e na sua gestão”, porém adverte que os administradores atentem às regras de abuso 

de voto e de abuso do poder de controle previstas na Lei das Sociedades Anônimas (Lei 

nº6.404/1976, apêndice F, item 14.4.2). No entanto, quem irá julgar se a política de curto 

prazo ou a de longo prazo é a mais benéfica para a empresa e seus acionistas? E quanto aos 

efeitos causados ao segmento de mercado que essas empresas estão inseridas? E quanto ao 

efeito causado a economia do país? De certo que seria o CADE, mas será que este conselho 

estaria atuando na intensidade necessária ou estaria, assim como ocorreu nos Estados-Unidos 

antes da promulgação da lei Gramm-Leach-Bliley, permitindo o relaxamento a concessões 

como àquelas que concederam a concentração ainda maior ao nosso mercado bancário, com a 

compra do HSBC pelo Bradesco, do Citibank pelo Itaú, do Banespa pelo Santander e assim 

por diante? Isso já foi visto nos Estados-Unidos. Será que a saída para evitar a concentração 

do mercado bancário não seria a concessão e facilidades para a entrada de bancos 

estrangeiros, pulverizando assim o poder dos atuais bancos nacionais? A lição norte-

americana não deve ser ignorada. 

A Lei 6.404/1976 (apêndice F, item 14.4.2), visa única e exclusivamente o âmbito da 

empresa. Há os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previstos em lei onde DE 

VALORES MOBILIÁRIOS (2014, p.53) determina que “os crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro encontram específica previsão no ordenamento 

jurídico brasileiro que, assim, visa a coibir condutas lesivas que atentem contra o próprio 

sistema financeiro e a economia nacional {...]”, mas alcançariam, tais leis, o julgamento de tal 

subjetividade? 

Fundos de investimentos costumam aproveitar sub valorizações nos valores das empresas para 

fazerem aquisições e revende-las, obtendo lucro. É sabido que falhas na adequada valoração 

de empresas provocam aquisições porque empresas subvalorizadas no mercado são alvos para 

aquisições, muitas vezes de fundos de investimentos que possuem uma equipe de analistas 

bem preparada para esse tipo de análise, ou de empresas supervalorizadas lançando mão de 

seu equity (SHLEIFER, 2003). 

Há também casos em que se trata de informação privilegiada. Existe a preocupação de que um 

conglomerado financeiro se beneficie de informações. 

 

 

o uso indevido de informação privilegiada (também chamado de 

insider trading) é um dos ilícitos tidos como mais perniciosos no 
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mercado de capitais e, por isso, tem sido enfrentado com rigor e 

preocupação pelos órgãos regulatórios por todo o mundo. Isso porque 

o insider trading fere um dos princípios mais relevantes do mercado 

de capitais, pois abala a confiança dos investidores. (MÜSSNICH, 

2015, p. 10) 

 

 

Adiciona-se ao comentário, ainda: 

 

 

com o insider trading, o participante do mercado negocia com base 

em informações ainda não divulgadas ao mercado, com intenção de 

obter para si ou para terceiro uma vantagem indevida. Em um 

mercado que tem como objetivo a disseminação simétrica, perfeita de 

informação, o insider trading é um dos maiores ilícitos a serem 

combatidos. (MÜSSNICH, 2015, p. 10) 

 

 

Devido ao anteriormente exposto, o compliance vem ganhando cada vez mais importância na 

agenda corporativa brasileira. Fala-se ainda do chinese wall, que 

 

 

é um mecanismo preventivo por meio do qual se segregam atividades 

(por exemplo, as atividades financeiras de um banco das atividades do 

fundo gerido pelo próprio banco), de maneira a evitar 

“contaminações”, minimizando situações de conflito de interesses e 

mesmo o acesso amplo a informações relevantes não divulgadas ao 

mercado. (MÜSSNICH, 2015, p. 11) 

 

 

MÜSSNICH (2015, p. 11) ainda complementa que “na prática, porém, o que se observa e com 

frequência é o questionamento “além-muros” de diversas operações, isto é, quando a 

instituição também possui, “do outro lado do muro”, informações privilegiadas.”. O chinese 

wall teve origem no mercado norte-americano e rapidamente teve adesão mundial. No Brasil, 
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a Resolução CMN nº 2.451/1997 (Apêndice F, item 14.3.4) e a Instrução CVM nº 558/2015, 

alterada posteriormente pelas Instruções 593/17 e 597/18 (Apêndice F, itens 14.3.1, 14.3.2 e 

14.3.3) tratam disso, mas será que as leis estabelecidas no Brasil são de fato cumpridas? Será 

que o rigor das leis evitaria esse problema? Se sim, teríamos pesquisas como a de Müssnich 

para estudar o impacto do ilícito do insider trading no Brasil? Por isso, um dos objetivos do 

desta pesquisa é buscar evidências de que essas leis funcionem ou não. Leis que contam, 

inclusive, com inibidores tímidos, quase nulos. Como exemplo, há punições financeiras 

previstas na Instrução CVM nº 558/2015 (Apêndice F, item 14.3.1), em que o administrador 

de carteiras de valores mobiliários está sujeito à multa diária, em virtude do descumprimento 

dos prazos previstos na instrução para entrega de informações periódicas, em valores pífios, 

que oscilam entre R$100,00 e R$500,00, por delito cometido. O foco aqui é única e 

exclusivamente a visão regulatória da CVM. 

Essas normas, anteriormente citadas e que criam o chinese wall no Brasil, são conhecidas por 

serem genéricas, sem especificarem as situações nas quais é imprescindível que ocorra a 

segregação de funções e quais procedimentos são considerados adequados na construção de 

uma barreira efetiva. O que podemos depreender da norma é que os seguintes elementos 

devem estar presentes na construção de um adequado chinese wall: 

a) separação física dos departamentos com objetivos conflitantes, para que tivessem a 

autonomia necessária e que o sigilo fosse resguardado, protegendo assim o vazamento 

de informações; 

b) restrição de acesso a arquivos e computadores, para que da mesma forma, apenas os 

colaboradores de determinada área pudessem ter acesso às informações sigilosas 

inerentes àquela área; 

c) treinamento de funcionários, informando sobre as consequências civis e criminais do 

uso de informações sigilosas, para inibir o ilícito, de forma que saibam os crimes que 

incorreriam se não preservassem o sigilo da informação e suas consequências 

desastrosas em suas careiras, em um mercado onde a confiança é a base de tudo; 

d) sanções internas em caso de descumprimento da segregação imposta, para também 

inibir o ilícito e talvez até evitar a concretização, que mesmo punida, arranharia a 

imagem da instituição; 

e) utilização de listas de restrição de negociação de valores mobiliários de emissores 

sobre os quais a organização detenha informação sigilosa, buscando formalizar o 

conhecimento da empresa quanto a insider trading e criar controles que deveriam 

impedir a empresa de praticar ilícito de tal natureza. 
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A reflexão aqui levantada é a de se realmente basta a obrigatoriedade de controles 

segregacionais para evitar o insider trading ou seria adequado proibir que um grupo 

econômico que atuasse em um segmento não pudesse atuar no outro, como foi a proposta da 

Lei Glass-Steagall, emitida nos Estados Unidos em 1933 e que vigorou até 1999. 

A seguir, é possível a visualização de uma tabela com os prós e contras das participações de 

empresas financeiras em não-financeiras, de uma perspectiva tanto microeconômica, na visão 

da empresa controlada, como na macroeconômica, com um olhar sobre a economia brasileira. 

 

 

Tabela 3 – Processo de controle das empresas não-financeiras pelas empresas 

financeiras 

Prós Contras 

Maior especialização profissional ou consultoria profissional 
especializada; 

Maior concentração de riquezas e poder econômico em um grupo 
setorial apenas (bancos); 

Maior acesso a crédito facilitado e taxas menores de juros 
(subsídio); 

Menor sensibilidade do setor comprador às necessidades dos 
segmentos: industrial, comercial, agricultural e outros; 

Maior capacidade de capitalização, com possibilidades de 
internacionalização; 

Maior possibilidade de viabilizar primeiramente os interesses do 
sistema bancário em detrimento do sistema real de produção; 

Maior possibilidade de realização de novos investimentos; Grandes bancos podem gerar tamanha concentração de interesses e 
regras, que afetam os minoritários; 

Geração de maior fluxo de pagamentos de dividendos aos 
acionistas; 

Menor reinvestimento e tendência reduzir inovação; 

Ganho de escala na concentração (quanto maior o tamanho da 
empresa, maior o poder de barganha junto aos fornecedores e 
governo) 

Com a concentração, redução nos postos de trabalho e montantes 
menores de pagamento de tributos; 

 Com a concentração, apatia do setor, falta de concorrência e 
aumento de preços para o consumidor final. 

Autores: Istvan Kasznar e Ivandro Oliveira 

 

 

Finalizando, apresento na figura a seguir um resumo das normas mencionadas nesta parte da 

pesquisa e seus objetivos: 
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Figura 1 – Resumo das normas que regulamentam a participação acionária de empresas 

financeiras em não-financeiras no Brasil 

 

Observação: As normas indicadas na figura estão informadas em detalhes no apêndice F 

Criação: Ivandro Oliveira e Istvan Kasznar 

 

 

5 O ESTUDO DE IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS 

 

Foram utilizadas duas abordagens diferentes para a realização deste trabalho, tendo ocorrido a 

análise de todo o material de pesquisa em um período de cinco anos, entre 2012 e 2016. Na 

primeira abordagem, que chamo de “abordagem direta”, analisei a estrutura organizacional 

dos seis maiores bancos para entender melhor como essas instituições estão organizadas. As 

participações diretas dos seis maiores bancos brasileiros nas dez maiores empresas do 

IBOVESPA, demonstradas no apêndice B, foram analisadas através do Sistema E&N da 

Broadcast, do Jornal Estadão, e foram destacadas as empresas mais relevantes no controle 

acionário e as participações dos seis maiores bancos, levando em conta as diversas empresas 

de cada um dos grupos, apresentando a participação consolidada, o resultado em tabelas e os 

impactos dessas participações. 
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Na segunda, que chamei de “abordagem direta com foco em empresas de participação”, 

aprofundei a pesquisa nas empresas do grupo que não são reguladas pelo BACEN e, portanto, 

estão fora do braço regulatório, sem limites para agirem. Para estas empresas, analisei suas 

participações em empresas não-financeiras e apresentei o diagnóstico.  

 

 

5.1 ABORDAGEM DIRETA 

Nesta abordagem, foi analisado o controle acionário das dez maiores empresas no índice 

BOVESPA, conforme o apêndice B, e busquei não só os maiores acionistas como a 

participação direta dos seis maiores bancos, conforme o apêndice E, nessas empresas, e seus 

efeitos. 

Percebe-se neste trabalho que há fundos de pensão ligados a bancos com participações 

expressivas nas empresas, mas esses fundos de pensão são dos funcionários do banco e não do 

próprio banco e por isso não consideramos esse dado para análise. Outro dado interessante é 

que nas dez empresas observadas, não verifiquei participação direta expressiva dos bancos 

privados brasileiros (Bradesco, Itaú e Santander), mas observei participações pontuais 

relevantes dos bancos públicos (CEF, Banco do Brasil e BNDES) que veremos mais adiante. 

Constatei participações de empresas financeiras que não estavam no escopo deste trabalho, ou 

seja, que não pertenciam ao mesmo conglomerado financeiro dos seis maiores bancos 

identificados, participações essas maiores que 5% do capital das empresas. Um estudo 

complementar para analisar os efeitos destas participações é indicado. A seguir, a análise 

empresa a empresa: 
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5.1.1 AMBEV S.A. 

O controle acionário da AMBEV, entre 2012 e 2016 foi o seguinte: 

 

 

Tabela 4 – Controle acionário da AMBEV S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações % 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV 9.737.063  61,95% 
 

9.730.437  61,91% 
 

9.730.437  61,91% 
 

9.730.437  62,09% 
 

9.730.437  62,09% 

FAHZ A & H ZERRENNER FDN 1.606.340  10,22% 
 

1.606.803  10,22% 
 

1.606.803  10,22% 
 

1.606.803  10,25% 
 

 -  0,00% 

BLACKROCK 229.642  1,46% 
 

198.325  1,26% 
 

198.325  1,26% 
 

198.325  1,27% 
 

198.700  1,27% 

VANGUARD GROUP 126.202  0,80% 
 

129.106  0,82% 
 

129.106  0,82% 
 

129.106  0,82% 
 

129.085  0,82% 

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 62.538  0,40% 
 

63.588  0,40% 
 

63.588  0,40% 
 

63.588  0,41% 
 

63.588  0,41% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 21.655  0,14% 
 

24.215  0,15% 
 

24.215  0,15% 
 

24.215  0,15% 
 

24.160  0,15% 

BANCO BRADESCO AS 14.850  0,09% 
 

18.281  0,12% 
 

18.281  0,12% 
 

18.281  0,12% 
 

18.281  0,12% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 8.162  0,05% 
 

9.140  0,06% 
 

9.140  0,06% 
 

9.140  0,06% 
 

9.140  0,06% 

BANCO SANTANDER AS 7.408  0,05% 
 

7.120  0,05% 
 

7.120  0,05% 
 

7.120  0,05% 
 

7.120  0,05% 

BNDES  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.135  0,03% 
 

3.857  0,02% 
 

 -  0,00% 
 

3.857  0,02% 
 

 -  0,00% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Outros (3) 3.899.621  24,81%   3.926.743  24,98%   3.930.601  25,01%   3.880.010  24,76%   5.490.371  35,04% 

Total 15.717.615  100,00%   15.717.615  100,00%   15.717.615  100,00%   15.670.883  100,00%   15.670.883  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

 

A AMBEV é controlada por empresa do grupo sediada na Bélgica e as participações 

existentes, referentes aos cinco maiores bancos brasileiros (O BNDES não tem qualquer 

participação na empresa no período analisado), são participações inexpressivas. Não há um 

acordo de acionistas publicado na website da CVM que garanta condições especiais para 

empresas que não a controladora do grupo. 

Sua atuação no mercado nacional e no segmento em que atua é de destaque. Em 2017, foi a 

segunda empresa brasileira com maiores lucros (US$ 3.363,7 milhões), ficando atrás apenas 

da VALE (US$ 3.762,7 milhões). É a quarta maior pagadora de tributos no Brasil, tendo pago 
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em 2017 o equivalente a US$3.795,7 milhões (líder pagou US$23.853,5 milhões). É a 

empresa brasileira com o quarto maior patrimônio, o equivalente a US$13.892,2 milhões 

(líder com US$83.045,9 milhões). (EXAME, 2017, p. 306) 

Ao analisarmos os dados referente ao segmento de mercado de bens de consumo, onde a 

empresa está inserida, divulgado pela EXAME (2017, p. 306) e replicado no apêndice C, item 

11.2, para consulta, percebi que na pontuação feita pela revista, a empresa é a segunda do 

ranking no seu mercado e a quinta colocada em vendas líquidas. Trata-se da quinta empresa 

de seu setor em rentabilidade e a segunda na geração de riqueza por empregado, corroborando 

a sua estratégia de ganhos em vendas por escala. 

Cerca de 7% dos empréstimos da companhia em 31/12/2016 são oriundos do BNDES, de 

linhas específicas de financiamento, com taxas menores que a média do mercado. Não se trata 

de um valor relevante para a empresa (R$238.887 mil em 31/12/2016). 

Concluindo, não há nenhuma evidência de participação significativa de um dos seis maiores 

bancos do Brasil na AMBEV e nem a influência deles na administração da empresa. Trata-se 

de uma das melhores empresas no segmento de bens de consumo, como os números 

anteriormente citados podem demonstrar. 

 

 

5.1.2 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS 

A Petrobrás é uma sociedade de economia mista e dedica-se diretamente ou por meio de suas 

subsidiárias e controladas à pesquisa, a lavra, a refinação e outros, no segmento de óleo e gás. 

Ao analisar o controle acionário da Petrobrás, na tabela a seguir, verifiquei que há apenas uma 

participação relevante, que não caracteriza controle, do BNDES (16,61%) entre os seis bancos 

analisados. Ao analisar as demonstrações financeiras da Petrobrás, não detectei nenhum 

indício de efeito da participação do BNDES na gestão da empresa. A Petrobrás está inserida 

no segmento de energia e figura no 7º lugar do ranking da EXAME (2017, p. 314), para este 

segmento, mesmo sendo a campeã disparada por vendas líquidas (US$69.918,1 milhões x 

US$6.141,1 milhões do segundo colocado). Os dados referentes a esse segmento de mercado 

podem ser analisados no item 11.4 do Apêndice C, que reproduzi no estudo para melhor 

entendimento do usuário desta pesquisa. 

No entanto, um aspecto me chamou a atenção durante a análise, na leitura das notas 

explicativas às demonstrações financeiras de 2016, foi a “Operação Lava a Jato” que deixa 
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claro o quanto a empresa sofreu influência política por ser controlada pela União Federal 

(vide tabela a seguir), porém por não ser objeto de nosso estudo, não vou seguir a diante 

nessas análises. Entendo que seja procedente uma pesquisa que analise os impactos nas 

empresas em geral, sejam elas financeiras ou não-financeiras, e na economia brasileira, das 

participações acionárias relevantes do Governo Brasileiro. 

O controle acionário da Petrobrás, entre 2012 e 2016 foi o seguinte: 

 

 

Tabela 5 – Controle acionário da Petrobrás S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações % 

UNIÃO FEDERAL 3.739.857  28,67% 
 

3.739.857  28,67% 
 

3.739.857  28,67% 
 

3.739.771  28,67% 
 

3.741.162  28,68% 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL – PREVI 371.768  2,85% 
 

363.941  2,79% 
 

366.550  2,81% 
 

363.933  2,79% 
 

 -  0,00% 

BLACKROCK 280.457  2,15% 
 

285.704  2,19% 
 

285.704  2,19% 
 

285.704  2,19% 
 

285.704  2,19% 

DODGE & COX 280.457  2,15% 
 

280.457  2,15% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING AS 27.455  0,21% 
 

37.794  0,29% 
 

37.794  0,29% 
 

37.794  0,29% 
 

37.743  0,29% 

BANCO BRADESCO AS 21.467  0,16% 
 

25.385  0,19% 
 

25.385  0,19% 
 

25.385  0,19% 
 

25.385  0,19% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 21.432  0,16% 
 

23.149  0,18% 
 

23.149  0,18% 
 

23.149  0,18% 
 

23.149  0,18% 

BANCO SANTANDER AS 7.094  0,05% 
 

6.681  0,05% 
 

6.681  0,05% 
 

6.681  0,05% 
 

6.681  0,05% 

BNDES PARTICIPACOES S.A E FPS 2.166.691  16,61% 
 

2.255.394  17,29% 
 

2.255.394  17,29% 
 

2.254.037  17,28% 
 

2.256.698  17,30% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 302.632  2,32% 
 

302.632  2,32% 
 

61.622  0,47% 
 

61.622  0,47% 
 

61.622  0,47% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Outros (3) 5.825.187  44,66%   5.723.503  43,88%   6.242.361  47,85%   6.246.120  47,88%   6.606.353  50,64% 

Total 13.044.497  100,00%   13.044.497  100,00%   13.044.497  100,00%   13.044.197  100,00%   13.044.497  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 
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5.1.3 VALE S.A. 

No caso da VALE, a participação direta das seis instituições financeiras que analisei parece 

não ser relevante, como apresentado na tabela a seguir, onde há apenas uma participação 

pequena de 5,20% do BNDES, no entanto, fiz uma breve análise financeira da empresa aqui 

nesta seção, com foco no BNDES, e remeto ao item 5.2.1 deste estudo, que tem foco nas 

participações por intermédio de holdings, onde mostro uma análise mais detalhada da 

participação que o Grupo Bradesco possui na VALE, através na participação acionária da 

BRADESPAR na VALEPAR, maior acionista da VALE, como veremos a seguir: 

 

 

Tabela 6 – Controle acionário da VALE S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações % 

VALEPAR S.A. 1.736.775  33,12% 
 

1.736.775  33,12% 
 

1.736.775  33,12% 
 

1.736.775  32,37% 
 

1.738.359  32,40% 

CAPITAL RESEARCH GLOBAL 

INVESTORS 220.422  4,20% 
 

204.368  3,90% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL 

PLC 201.780  3,85% 
 

202.272  3,86% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

BLACKROCK INC 101.656  1,94% 
 

148  0,00% 
 

148  0,00% 
 

148  0,00% 
 

148  0,00% 

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 

PLC'S  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

206.173  3,93% 
 

 -  0,00% 
 

107.306  2,00% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 74  0,00% 
 

44  0,00% 
 

44  0,00% 
 

44  0,00% 
 

44  0,00% 

BANCO BRADESCO AS 111  0,00% 
 

104  0,00% 
 

104  0,00% 
 

104  0,00% 
 

104  0,00% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 2  0,00% 
 

2  0,00% 
 

2  0,00% 
 

2  0,00% 
 

2  0,00% 

BANCO SANTANDER AS  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. 272.564  5,20% 
 

272.564  5,20% 
 

273.721  5,22% 
 

273.721  5,10% 
 

289.726  5,40% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.226  0,10% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Outros (3) 2.705.706  51,59%   2.828.039  53,93%   3.027.349  57,73%   3.354.510  62,52%   3.229.615  60,19% 

Total 5.244.316  100,00%   5.244.316  100,00%   5.244.316  100,00%   5.365.304  100,00%   5.365.304  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 
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Em relação ao BNDES, constatei, durante a nossa análise da composição do quadro de 

administradores e membros do conselho de administração da VALE, como pode ser visto na 

tabela a seguir, que pelo menos um membro da administração da empresa, o Diretor 

Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, é oriundo da administração do 

BNDES. No item 5.2.1, foi feita uma análise financeira da VALE, falando sobre o monopólio 

que ela representa, mostrando que a empresa pode não estar atuando para extrair o melhor que 

o segmento pode oferecer e sim focada em uma política de curto prazo, mais ligada aos 

anseios das empresas financeiras. Essa análise, em 5.2.1, feita para o Grupo Bradesco em 

relação a VALE, também cabe ao BNDES e não vale ser repetida aqui novamente. 

Ainda em relação ao BNDES, vale ressaltar outro aspecto que é o risco político que o 

BNDES, por ser ligado a União Federal, traz a VALE, mas assim como expliquei na 

Petrobrás, no item 5.1.2, por não ser objeto deste estudo, não vou seguir a diante nessas 

análises, porém, entendo que seja procedente uma pesquisa que analise os impactos nas 

empresas em geral, financeiras e não-financeiras, e na economia brasileira, das participações 

acionárias relevantes do Governo Brasileiro. 

 

 

Tabela 7 – Membro da administração da VALE S.A. – 31/12/2016  

Conselheiro Eleição atual Descrição 

Luciano Siani Pires Eleito em 11/05/2017 Foi Chefe do Gabinete e Secretário Executivo do Presidente do BNDES de 2007 a 

2008 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=23896031&privcapId=874225&previousCapId=4314750&previousTi

tle=American%20Public%20Media%20Group 

   

Fonte: Formulário de Referência da Vale S.A. de 31/12/2016, opção 12 – Assembleia e administração, sub opção 12.5/6 – Composição e 

experiência prof. da adm. e do CF. Acesso feito em 05/08/2018 às 18:45h 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=65918 
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5.1.4 BRF S.A. 

Nas análises que fiz da BRF, pela composição acionária que pode ser vista na tabela a seguir, 

não constatei qualquer participação relevante de uma das seis maiores entidades financeiras 

que usei no estudo. 

 

 

Tabela 8 – Controle acionário da BRF S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

 de mil 

ações %   

Quantidade 

 de mil  

ações %   

Quantidade 

 de mil  

ações %   

Quantidade 

 de mil 

 ações %   

Quantidade 

 de mil 

 ações % 

PETROS - FUNDACAO PETROBRAS DE 

SEGURIDADE SOCIAL 92.703  11,41% 
 

94.549  11,64% 
 

105.531  12,10% 
 

105.569  12,10% 
 

98.677  11,31% 

PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS BANCO DO BRASIL 86.691  10,67% 
 

87.154  10,73% 
 

102.347  11,73% 
 

106.442  12,20% 
 

106.529  12,21% 

 

TARPON GESTORA DE RECURSOS 

S.A. 69.466  8,55% 
 

91.529  11,27% 
 

91.529  10,49% 
 

69.972  8,02% 
 

69.972  8,02% 

GIC PRIVATE LIMITED 51.914  6,39% 
 

40.383  4,97% 
 

40.383  4,63% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

BLACKROCK INC 40.867  5,03% 
 

40.737  5,01% 
 

43.445  4,98% 
 

42.402  4,86% 
 

35.161  4,03% 

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 40.786  5,02% 
 

40.786  5,02% 
 

40.786  4,67% 
 

40.786  4,67% 
 

40.786  4,67% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7.236  0,89% 
 

5.248  0,65% 
 

5.248  0,60% 
 

5.248  0,60% 
 

5.248  0,60% 

BANCO BRADESCO AS 1.928  0,24% 
 

2.585  0,32% 
 

2.585  0,30% 
 

2.585  0,30% 
 

2.585  0,30% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 1.863  0,23% 
 

1.829  0,23% 
 

1.829  0,21% 
 

1.829  0,21% 
 

1.829  0,21% 

BANCO SANTANDER AS 1.372  0,17% 
 

3.794  0,47% 
 

3.794  0,43% 
 

3.794  0,43% 
 

3.794  0,43% 

BNDES  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.047  0,13% 
 

749  0,09% 
 

749  0,09% 
 

749  0,09% 
 

749  0,09% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Outros (3) 416.601  51,28%   403.130  49,62%   434.248  49,77%   493.097  56,52%   507.144  58,13% 

Total 812.473  100,00%   812.473  100,00%   872.473  100,00%   872.473  100,00%   872.473  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 
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Na amostragem que fiz no quadro de membros da administração da BRF, através do 

formulário de referência de 2016, não encontrei membros oriundos de empresas financeiras na 

composição do grupo. 

Segundo a análise apresentada na EXAME (2017, p. 306) e reproduzida no item 11.2 do 

apêndice C, a BRF está em 12º no ranking do segmento de bens de consumo. Trata-se da 

segunda maior em vendas, com US$9.022,6 milhões no ano de 2016, atrás somente da 

Cargill, com US$10.113,2. Este mercado é um mercado saudável e sem concentrações, dado 

que a Cargill, que é a líder deste segmento de mercado, tem apenas 10,7% da fatia de 

mercado, seguida da BRF com 9,6% do mercado e a terceira, a Bunge, também tem 9,6% do 

mercado, donde se concluiu que as participações nesse mercado são pulverizadas. 

 

 

5.1.5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

A Ultrapar é uma holding que controla empresas que atuam no setor de distribuição de 

combustível (Ipiranga e Ultragaz), produção de especialidades químicas (Oxiteno), entre 

outros. A Ipiranga é a terceira maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com 19,7% do 

mercado, onde a líder tem 25,4% e a segunda colocada tem 20,5%. A Ultragaz é a líder de 

mercado na distribuição de gás LP, com 23,8% do mercado, tendo a segunda colocada 21,6% 

do mercado e a terceira 20,1%. 

Trata-se, como podem ver, de uma empresa não-financeira que atua em mercados 

competitivos, onde os líderes têm parcelas pequenas de mercado e há vários competidores 

inseridos nos segmentos.  

Percebam, ao analisarem a tabela a seguir, que nenhum dos seis maiores bancos possuem 

participação relevante nesta empresa. 

Quanto aos empréstimos, não detectei nenhuma captação relevante com o BNDES nas 

análises das demonstrações financeiras. 

Portanto, não verifiquei evidências de influência significativa, por parte das seis instituições 

financeiras que estou pesquisando, no controle acionário da Ultrapar Participações. 
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Tabela 9 – Controle acionário da Ultrapar Participações S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
 de mil 
ações %   

Quantidade 
 de mil 
]ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações % 

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES  119.761  21,52%   119.761  21,52%   120.498  21,66%   120.498  21,66%   128.834  23,67% 

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC  65.205  11,72%   65.205  11,72%   65.205  11,72%   65.205  11,72%   65.205  11,98% 

STANDARD LIFE ABERDEEN PLC  47.294  8,50%   47.294  8,50%   47.294  8,50%   47.294  8,50%   47.294  8,69% 

PARTH DO BRASIL PART LTDA  42.834  7,70%   42.834  7,70%   42.834  7,70%   42.834  7,70%   42.834  7,87% 

ULTRAPAR PARTICIPÇÕES S.A.  13.020  2,34%   13.020  2,34%   13.020  2,34%   13.020  2,34%   13.020  2,39% 

                    

Participação dos seis maiores bancos (2)                    

ITAU UNIBANCO HOLDING SA  2.493  0,45%   2.393  0,43%   2.393  0,43%   2.393  0,43%   2.393  0,44% 

BANCO BRADESCO AS  1.159  0,21%   1.688  0,30%   1.688  0,30%   1.688  0,30%   1.688  0,31% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 608  0,11%  735  0,13%  735  0,13%  735  0,13%  735  0,14% 

BANCO SANTANDER AS 346  0,06%  376  0,07%  376  0,07%  376  0,07%  376  0,07% 

BNDES  -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 427  0,08%  465  0,08%  465  0,08%  465  0,08%  465  0,09% 

                    

Outros (3)  263.258  47,31%    262.634  47,20%    261.897  47,07%    261.897  47,07%    241.540  44,37% 

Total  556.405  100,00%    556.405  100,00%    556.405  100,00%    556.405  100,00%    544.384  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

 

5.1.6 CIELO S.A. 

A Cielo S.A. é uma empresa que presta serviços relacionados a cartões de crédito e de débito 

e outros meios de pagamento, incluindo serviços de credenciamento de estabelecimentos 

comerciais e de prestadores de serviços e por isso faz parte do Sistema de Meios Eletrônicos 

de Pagamentos – SMEP.  

 

 

seriam de esperar que os grandes bancos de varejo fossem, como o 

são, importantes membros ativos da cadeia de suprimentos e 

funcionamento do SMEP. Com sua rede de agências e capilaridade, 
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alcançam os lojistas e os consumidores, facilitando as transações e a 

mobilização de bens e serviços. (KASZNAR, 2017, p. 171) 

 

Como podemos ver na tabela a seguir, a Cielo tem mais de 50% do seu controle acionário nas 

mãos de bancos, sendo o B.B Banco de Investimentos S.A., do Grupo Banco do Brasil, dono 

de 28,91% e a Columbus Holding S.A., do Grupo Bradesco, detentora de 28,65%. Não vamos 

entrar no detalhe de que a Tempo Serviços LTDA também pertence ao Grupo Bradesco, dado 

a pequena participação acionária dela na Cielo. 

 

 

Tabela 10 – Controle acionário da Cielo S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

 Ações %   

Quantidade 

de mil  

ações %   

Quantidade 

de mil 

 ações %   

Quantidade 

de mil 

 ações % 

COLUMBUS HOLDINGS S.A. 778.320  28,65% 
 

648.600  28,65% 
 

450.417  28,65% 
 

225.208  28,65% 
 

225.208  28,65% 

LAZARD LTD 147.662  5,44% 
 

147.905  6,53% 
 

147.905  9,41% 
 

73.953  9,41% 
 

78.329  9,96% 

BLACKROCK 65.327  2,40% 
 

75.623  3,34% 
 

75.623  4,81% 
 

37.812  4,81% 
 

37.812  4,81% 

INVESCO LTD 58.564  2,16% 
 

60.285  2,66% 
 

60.285  3,83% 
 

30.143  3,83% 
 

30.143  3,83% 

FIRST EAGLE INVESTMENT MGMT LLC 55.149  2,03% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

TEMPO SERVIÇOS LTDA 38.318  1,41% 
 

31.932  1,41% 
 

9.926  0,63% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6.200  0,23% 
 

4.636  0,20% 
 

4.636  0,29% 
 

2.318  0,29% 
 

2.318  0,29% 

BANCO BRADESCO AS 3.913  0,14% 
 

2.552  0,11% 
 

2.552  0,16% 
 

1.276  0,16% 
 

1.276  0,16% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 785.416  28,91% 
 

655.869  28,97% 
 

457.686  29,11% 
 

228.843  29,11% 
 

228.843  29,11% 

BANCO DO BRASIL 7.096  0,26% 
 

7.269  0,32% 
 

7.269  0,46% 
 

3.635  0,46% 
 

3.635  0,46% 

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 778.320  28,65% 
 

648.600  28,65% 
 

450.417  28,65% 
 

225.208  28,65% 
 

225.209  28,65% 

BANCO SANTANDER AS 2.458  0,09% 
 

1.317  0,06% 
 

1.317  0,08% 
 

659  0,08% 
 

659  0,08% 

BNDES  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.491  0,05% 
 

903  0,04% 
 

903  0,06% 
 

452  0,06% 
 

452  0,06% 

Outros (3) 773.996  28,49%   634.391  28,02%   360.982  22,96%   185.454  23,59%   181.077  23,03% 

Total 2.716.815  100,00%   2.264.013  100,00%   1.572.231  100,00%   786.115  100,00%   786.115  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 
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A Cielo, conforme análise da EXAME (2017, p. 350) e que pode ser visto no apêndice C, 

item 11.6, na tabela “segmento de serviços”, é a líder do mercado de serviços em 2016, bem à 

frente de concorrentes diretas do SMEP como a Rede (Redecard), por exemplo, que figurava 

na 7º posição e a Alelo, na 13º posição. As vendas dessa empresa representam quase o dobro 

da empresa com o segundo maior volume de vendas (US$2.309,1 milhões x US$1.839,3 

milhões), o lucro líquido ajustado foi de US$1.156,5 milhões contra US$960,5 milhões da 

Rede (Redecard), o segundo maior do segmento. (EXAME, 2017, p. 350) 

Ao analisar a composição do quadro de conselheiros de administração no formulário de 

referência da Cielo de 2016, na website da CVM, constatei a presença de alguns profissionais 

que representam as instituições financeiras com maior participação acionária. Na tabela a 

seguir, cito alguns exemplos: 

 

 

Tabela 11 – Membros da administração da Cielo S.A. - 31/12/2016 

Conselheiro Eleição atual Descrição 

Milton Almicar Silva Vargas Eleito em 08/04/2016 Foi executivo do Banco Bradesco (não informado no formulário de 

referência da Cielo) 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=8097365&privcapId=38648356 

   

Herculano Anibal Alves Eleito em 12/04/2017 Foi executivo de empresa do Grupo Bradesco (BRAM) 

(não informado no formulário de referência da Cielo) 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=62169917&privcapId=34213641&previousCapId=224645763&previ

ousTitle=Suzano%2520Energia%2520Renovavel%2520Ltda. 

   

Francisco Augusto da Costa e Silva Eleito em 08/04/2016 Foi executivo do Banco do Brasil 

(não informado no formulário de referência da Cielo) 

https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/eng/dce/dwn/Minutes121407.pdf 

   

Alberto Monteiro de Queiroz Netto Eleito em 10/03/2017 Executivo do Banco do Brasil 

(Citado no formulário de referência da Cielo) 

https://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/CVAlbertoMonteiro.pdf 

Fonte: Formulário de Referência da Cielo S.A. de 31/12/2016, opção 12 – Assembleia e administração, sub opção 12.5/6 – Composição e 

experiência prof. Da adm. E do CF. Acesso feito em 05/08/2018 às 16:23h 

 

 

A partir da constatação de que esta empresa de meios de pagamentos tem mais de 50% de seu 

capital nas mãos de empresas financeiras, que membros do conselho de administração são 
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nomeados por esses bancos e da análise anteriormente feita, que mostra que a empresa 

domina o mercado de serviços com números superiores aos de seus concorrentes, podemos 

voltar a analisar a tabela no apêndice C, item 11.6, e constatarmos que a Cielo é a líder de 

mercado de serviços, com uma fatia de 12,9%. Quando olhamos apenas o segmento de 

SMEP, fica claro um duopólio entre Cielo e Rede (Redecard).  

O ROI anual é de 35,8%, perdeu apenas para a Smiles e a Sapore que não são empresas do 

SMEP, em um ano em que o CDI foi de 14%. No entanto, a política de dividendos da 

empresa caracteriza a prática de primar pela retirada de caixa em detrimento de reinvestir, 

característica de uma empresa dominada pela visão de curto prazo. Veja, a seguir, a tabela 

com a prática de dividendos da empresa entre 2012 e 2016: 

 

 

Tabela 12 – Política de dividendos da Cielo S.A. entre 2012 e 2016 

(1) Pagamento de dividendos adicionais ao ano anterior (proposto no ano e pago no ano seguinte, após a aprovação). 

Fonte: Demonstrações financeiras da Cielo nos anos indicados, extraídos da website da CVM 

 

 

A Lei nº 6.404/1976, que trata das Sociedades Anônimas (Apêndice F, item 14.4.1), 

determina que os dividendos mínimos obrigatórios são de, no mínimo, 25% sobre o lucro 

líquido do ano. Quando observamos o mercado nacional como um todo, percebemos que o 

pagamento do mínimo é a prática usual do mercado. No entanto, a Cielo não somente praticou 

um dividendo mínimo em dobro (50%) ao mínimo obrigatório entre 2012 e 2015 e maior 

(30%) em 2016, como pagou dividendos adicionais a esse mínimo, em montantes 

consideráveis, apresentados na tabela anterior, possibilitados dado ao excelente desempenho 

do setor e incomum ao mesmo tempo, característica de um duopólio que permite ditar preços 

muito acima do que um mercado competitivo faria, gerando margens muito altas. 

As notas explicativas às demonstrações financeiras ainda nos revelam que há uma reserva de 

lucros para orçamento de capital que retém grande parte dos resultados com o objetivo 

declarado de fortalecer o capital de giro e a operação de aquisição de recebíveis de venda. 

Ano Dividendo mínimo - Estatuto Pagamento de dividendo adicional ao mínimo (1) 

2012 50% do lucro líquido R$346.760 mil 

2013 50% do lucro líquido R$443.403 mil 

2014 50% do lucro líquido R$500.410 mil 

2015 50% do lucro líquido R$283.859 mil 

2016 30% do lucro líquido - 
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Pelo que analisei através da demonstração de mutação do patrimônio líquido, aumentos de 

capital são feitos com os valores de resultados retidos nessa reserva. Essa prática revela 

tratamento desigual para os minoritários, pois recebem os dividendos como os controladores, 

porém parte do dinheiro está indo para a reserva que está sendo aplicada em aquisição de 

recebíveis de venda, onde os controladores são beneficiados e os minoritários não. 

Na sua demonstração financeira de 31/12/2016, divulgada na website da CVM, a empresa 

mostra que tinha um saldo de antecipação de recebíveis de R$574.604 mil, ao qual remunerou 

101,96% do depósito interbancário aos bancos, que são seus controladores. Ao analisar a 

demonstração de fluxo de caixa, constatei que o caixa operacional gerado em 2016 foi de 

R$5.129.403 mil, sendo o caixa total gerado de R$1.409.432 mil e a sua operação de FIDC, 

em cinco meses de operação, rendeu, em média, cerca de 1,42% ao mês, pelo que está 

apresentado em notas explicativas. Não parece ser necessária essa antecipação de recebíveis 

que remunera os seus controladores. Não vou entrar no mérito da operação estar sendo 

remunerada a taxas do mercado. Estou analisando a real necessidade de se antecipar 

recebíveis com uma geração de caixa desta magnitude. Será necessária essa despesa 

financeira? 

O mercado de Meios Eletrônicos de Pagamentos é extremamente concentrado e devido a 

atuação dos bancos, hipertrofiado. A barreira de entrada imposta pelos bancos, que criaram a 

empresa com porte muito acima do que um empreendedor normal pode criar, causa a falta de 

concorrência. Na verdade, a maior barreira é não ter como entrar na operação, que tem o seu 

meio no mercado bancário, visto que eles dominam o mercado de Meios Eletrônicos de 

Pagamento em forma de duopólio, e não cederão seus canais à concorrentes. Isso não 

acontece somente neste mercado, pois o mercado de seguros é outro exemplo. 

 

 

Se ficar como está, consagrará o modelo concentrador de riqueza e 

renda. Os 90% de concentração das atividades em duas empresas do 

setor atende o ditado “pão para poucos” e é a mais pura contradição 

com o interesse nacional, que é a de se fornecer oportunidade a maior 

democratização do capital, da renda e dos empregos a favor de todos 

os brasileiros. (KASZNAR, 2017, p. 109) 
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Para finalizar a análise sobre a Cielo e o mercado de Meios Eletrônicos de Pagamentos, cito 

novamente Kasznar: 

 

 

Um mercado com concorrência é bem melhor e mais eficiente que um 

duopólio. Arraigado a um status-quo que infringe danos à competição 

criativa e fair-play, um duopólio dono de uma clearing house na qual 

sabe de todas as transações de adquirentes e facilitadores é um apelo e 

convite a inside information, banida e condenada por Lei, pelo CADE 

e pela CVM. Isto requer uma ação de justiça imediata e ágil por parte 

da autoridade monetária, para que as condições de mercado atuem 

com vistas à equidade de oportunidades para todos os membros da 

cadeia de suprimento. (KASZNAR, 2017, p. 125) 

 

 

As atividades do SMEP são de prestação de serviços e jamais devem ser confundidas com 

atividades financeiras. Na verdade, o SMEP trata de serviço de intermediação de pagamentos 

e recebimentos e não um emprestador, securitizador ou algo similar ao que se realiza no ramo 

financeiro. A união dessa atividade ao mercado financeiro é algo que nos Estados Unidos 

tentava-se evitar e que o Citibank forçou e conseguiu uma permissão especial antes da 

aprovação da lei Gramm-Leach-Bliley, para se unir a Travelers (seguradora) e formar o 

Citigroup. 

Sem dúvida, aqui nesta análise da Cielo, confirmo que as empresas financeiras afetam o 

segmento não-financeiro de forma desigual, gerenciando a empresa com visão de curto prazo, 

contribuindo para a concentração neste mercado e formando forte barreira de entrada à 

concorrentes que construiriam um mercado mais competitivo e gerador de empregos, sem 

citar outros pontos que afetam o segmento e a empresa. 

 

 

5.1.7 KROTON EDUCACIONAL S.A. 

A Kroton Educacional é a maior empresa privada do mundo no ramo de educação, como pode 

ser visto no ranking apresentado em 11.3, no apêndice C. A empresa também atua na 
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distribuição, atacado, varejo, importação e exportação de livros didáticos e revistas, entre 

outras publicações e negócios voltados a este segmento. 

Trata-se de um segmento bem distribuído, com uma concorrência saudável. Uma 

característica peculiar é que este segmento é bem mais pulverizado que o de costume, pois a 

líder do segmento tem 14,4% do mercado e já a 5º colocada tem apenas 2,3%. 

Podemos observar na tabela a seguir que não há a participação acionária relevante de nenhum 

dos seis maiores bancos na Kroton. 

 

Tabela 13 – Controle acionário da Kroton Educacional S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações % 

JPMORGAN CHASE & CO  148.827  9,15%   149.475  9,19%   147.402  9,07%   24.371  9,07%   24.371  9,07% 

CAPITAL GROUP COMPANIES 
INC  115.577  7,11%   113.189  6,96%   113.189  6,96%   -  0,00%   -  0,00% 

ELISABETH BUENO, MARCO 
ANTONIO, ALESSANDRA E 
BARBARA ELISABETH 
LAFFRANCHI  104.910  6,45%   33.141  2,04%   111.020  6,83%   27.755  10,33%   27.755  10,33% 

GIC PRIVATE LIMITED  82.707  5,09%  -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00% 

CAPITAL WORLD INVESTORS  82.310  5,06%  -  0,00%   82.310  5,06%   -  0,00%   -  0,00% 

BLACKROCK  81.862  5,03%   81.633  5,02%   81.587  5,02%   13.490  5,02%   13.408  4,99% 

MANNING & NAPIER 
ADVISORS LLC  81.256  5,00%   81.256  5,00%   82.017  5,05%   -  0,00%   -  0,00% 

MASSACHUSSETTS MUTUAL 
LIFE INSURANCE  80.218  4,93%   80.218  4,93%   80.120  4,93%   13.247  4,93%   13.247  4,93% 

VANGUARD GROUP  52.348  3,22%   52.623  3,24%   52.330  3,22%   8.652  3,22%   8.652  3,22% 

CORONATION FUND 
MANAGERS  18.802  1,16%   82.689  5,09%   87.596  5,39%   -  0,00%   -  0,00% 

OPPENHEIMER FUNDS INC -  0,00%  -  0,00%   -  0,00%   26.025  9,69%   26.025  9,69% 

                    

Participação dos seis maiores 
bancos (2)                    

ITAU UNIBANCO HOLDING 
AS  7.986  0,49%   5.794  0,36%   5.794  0,36%   1.449  0,54%   1.449  0,54% 

BANCO BRADESCO AS  3.220  0,20%   2.721  0,17%   2.721  0,17%  680  0,25%  680  0,25% 

GRUPO BANCO DO BRASIL  3.704  0,23%   4.189  0,26%   4.189  0,26%   1.047  0,39%   1.047  0,39% 

BANCO SANTANDER AS  1.657  0,10%   1.594  0,10%   1.594  0,10%  399  0,15%  399  0,15% 

BNDES -  0,00%  -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL  1.037  0,06%   1.215  0,07%   1.215  0,07%  304  0,11%  304  0,11% 

                    

Outros (3)  759.649  
46,72

%    936.333  57,58%    772.077  47,51%    151.285  56,30%    151.367  56,33% 

Total 1.626.070  
100,00

%   1.626.070  100,00%   1.625.161  100,00%    268.704  100,00%    268.704  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 
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(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

5.1.8 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

A Telefônica Brasil é uma empresa do grupo telefónica, um dos maiores conglomerados de 

telecomunicações do mundo. Essa empresa foi originalmente formada a partir da TELESP, do 

sistema Telebrás, que era uma companhia estatal e foi privatizada em 1998. Posteriormente 

veio a parte de TV a Cabo com a TVA, que foi incorporada, a aquisição da VIVO, de 

telefonia móvel, e da GVT. 

Como pode ser visto no apêndice C, item 11.7, a Telefônica está inserida em um mercado 

com três principais concorrentes, sendo ela com 31% deste mercado e pela pulverização 

podemos ver que há concorrência salutar neste mercado. 

Na tabela a seguir, podemos verificar que não há qualquer participação relevante dos seis 

maiores bancos brasileiros nesta empresa. 

 

Tabela 14 – Controle acionário da Telefônica Brasil S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil  

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações %   

Quantidade 

de mil 

ações % 

TELEFÔNICA S.A. 503.406  29,77% 
 

503.406  29,77% 
 

277.784  24,73% 
 

277.799  24,68% 
 

277.799  24,68% 

TELEFÔNICA LATINOAMÉRICA 

HOLDING S.L. 407.189  24,08% 
 

407.189  24,08% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

SP TELECOMUNICAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES LTDA 332.617  19,67% 
 

332.617  19,67% 
 

251.612  22,40% 
 

221.631  19,69% 
 

221.631  19,69% 

BLACKROCK 23.201  1,37% 
 

24.718  1,46% 
 

24.718  2,20% 
 

24.718  2,20% 
 

24.718  2,20% 

VANGUARD GROUP 18.546  1,10% 
 

18.546  1,10% 
 

18.546  1,65% 
 

18.546  1,65% 
 

18.546  1,65% 

TELEFÔNICA INTERNACIONAL S.A.  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

300.699  26,77% 
 

330.589  29,37% 
 

330.589  29,37% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Participação dos seis maiores bancos (2) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2.766  0,16% 
 

2.230  0,13% 
 

2.230  0,20% 
 

2.230  0,20% 
 

2.230  0,20% 

BANCO BRADESCO AS 2.127  0,13% 
 

2.004  0,12% 
 

2.004  0,18% 
 

2.004  0,18% 
 

2.004  0,18% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 1.945  0,12% 
 

2.155  0,13% 
 

2.155  0,19% 
 

2.155  0,19% 
 

2.155  0,19% 

BANCO SANTANDER AS 630  0,04% 
 

546  0,03% 
 

546  0,05% 
 

546  0,05% 
 

546  0,05% 

BNDES  -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 
 

 -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.089  0,06% 
 

854  0,05% 
 

854  0,08% 
 

854  0,08% 
 

854  0,08% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Outros (3) 397.469  23,51%   396.720  23,46%   242.120  21,55%   244.530  21,72%   244.530  21,72% 

Total 1.690.985  100,00%   1.690.985  100,00%   1.123.269  100,00%   1.125.602  100,00%   1.125.602  100,00% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 
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(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

 

5.1.9 JBS S.A. 

A JBS S.A. é uma sociedade anônima que opera no processamento de bovinos (abate, 

frigorificação, industrialização e produção de conservas e subprodutos derivados de carne), na 

industrialização, beneficiamento e comercialização de couros, produção e comercialização de 

latas de aço, resinas plásticas, massa base para produção de sabão e sabonete, sabão e 

sabonete em barra, biodiesel, glicerina, oleína, ácido graxo, colágeno e afins, bem como na 

cogeração e comercialização de energia elétrica, centros de distribuição e terminais 

portuários, entre outros. A JBS está presente em diversos estados do Brasil e tem operação em 

diversos países como: Luxemburgo, Estados Unidos, Austrália, México, Canadá, Argentina, 

Reino Unido, Bélgica, entre outros. 

A seguir, verificaremos que entre os seis grandes bancos brasileiros a JBS possui uma 

participação relevante apenas do BNDES, através do BNDESPAR: 

 

Tabela 15 – Controle acionário da JBS S.A. (1) 

  Posição acionária por ano 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações % 

FB PARTICIPAÇÕES S.A.  1.204.870  44,15%   1.204.870  42,17%   1.204.870  40,92%   1.204.869  40,93%   1.255.787  42,66% 

CAPITAL GROUP COMPANIES INC  134.965  4,95%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00% 

BLACKROCK  44.414  1,63%   49.531  1,73%   49.531  1,68%   49.531  1,68%   49.531  1,68% 

FMR LLC  39.269  1,44%   39.269  1,37%   -  0,00%   -  0,00%   39.269  1,33% 

BANCO ORIGINAL S.A. 5.436  0,20%  5.436  0,19%  5.436  0,18%   14.627  0,50%   38.400  1,30% 
Participação dos seis maiores bancos 
(2)                    

ITAU  14.511  0,53%   137.850  4,83%   137.850  4,68%   137.850  4,68%   17.450  0,59% 

BANCO BRADESCO AS 2.454  0,09%  2.277  0,08%  2.277  0,08%  2.277  0,08%  2.277  0,08% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 2.853  0,10%  3.344  0,12%  3.344  0,11%  3.344  0,11%  3.344  0,11% 

BANCO SANTANDER AS 2.095  0,08%  1.165  0,04%  1.165  0,04%  1.165  0,04%  1.165  0,04% 

BNDES  581.661  21,32%   682.762  23,90%   682.762  23,19%   723.780  24,59%   584.416  19,85% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  134.314  4,92%   296.393  10,37%   296.393  10,07%   296.392  10,07%   296.392  10,07% 

                    

Outros (3)  561.906  20,59%    433.961  15,19%    560.798  19,05%    509.806  17,32%    655.611  22,27% 

Total  2.728.747  100,00%    2.856.858  100,00%    2.944.426  100,00%    2.943.642  100,00%    2.943.642  100,00% 
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(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

 

A empresa apresentou prejuízo em 2016, mas já apresentava o ROI inferior ao mercado 

financeiro de renda fixa nos demais anos exceto quanto a 2015, como pode ser visto na tabela 

a seguir: 

 

 

Tabela 16 - Retorno sobre investimentos da JBS entre 2012 e 2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 4.831.774 232.344 4,81% 8,37% 

2013 5.794.037 218.344 3,77% 8,02% 

2014 6.492.058 349.696 5,39% 10,77% 

2015 5.695.291 1.049.039 18,42% 13,18% 

2016 6.683.574 (27.543) -0,37% 14,00% 

Fonte: Site do BNDES acessado em 14/06/2018 às 21:28h 

 

 

A distribuição de dividendos anuais da empresa tem ocorrido no patamar mínimo exigido por 

lei e praticado pela média do mercado de 25%, o que demonstra que a empresa não tem 

prática de pagamentos de dividendos acima da média de mercado, aos acionistas. O 

endividamento oriundo do BNDES é irrelevante, inferior a 2% do total de empréstimos e 

financiamentos entre 2012 e 2016, que indica que a empresa não obteve benefício de 

subsídios por ser controlada pelo BNDES, como pode ser visto na tabela a seguir: 
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Tabela 17 – Empréstimos captados pela JBS entre 2012 e 2016 

Origem 2016 2015 2014 2013 2012 

Bancos Comerciais 59,0% 56,3% 59,9% 79,6% 66,8% 

BNDES 0,1% 0,1% 0,1% 0,9% 1,4% 

Mercado de Capitais 40,9% 43,6% 40,0% 19,4% 31,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Criação: Ivandro Oliveira 

Fonte: Demonstrações financeiras da empresa acessadas na website da CVM, na opção: Sistemas CVM / Informações periódicas e eventuais 

/ Dados Econômicos e Financeiros. Acesso em 16/08/2018 entre 17:23h e 18:15h 

 

 

Não constatei evidências, no caso da JBS, que comprovassem qualquer prejuízo no seu 

processo gerencial pelo fato de ser controlada pelo BNDES. 

A empresa teve seu nome envolvido na Operação Lava Jato da Polícia Federal, onde o seu 

presidente e outros executivos estão diretamente envolvidos, no entanto, o estudo do impacto 

político nas instituições não é o foco desta pesquisa e por isso não me aprofundei no tema, no 

entanto entendo que esta pesquisa adicional seria de muita utilidade para o entendimento do 

efeito político na gestão das empresas, sendo elas financeiras ou não-financeiras. 

 

 

5.1.10 LOJAS RENNER S.A. 

Trata-se de uma rede de lojas de roupas e acessórios para o público feminino, masculino e 

infantil, que figura como segunda colocada no ranking das melhores e maiores da EXAME 

(2017, p. 370), apresentado no item 11.8 do apêndice C, no entanto, está em 7º lugar no 

ranking do mercado de atacado, com 2,3%, sendo o líder o GPA, com 10,3%. Esse é um 

mercado naturalmente bastante pulverizado. 

Como pode ser visto na tabela a seguir, os seis maiores bancos não possuem participação 

societária relevante na empresa. 
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Tabela 18 – Controle acionário das Lojas Renner S.A. (1) 

  2016   2015   2014   2013   2012 

Maiores acionistas (2) 

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil  
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações %   

Quantidade 
de mil 
ações % 

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT 
PLC  106.174  14,93%  98.246  15,35%  17.861  14,02%  17.858  14,17%  17.860  14,38% 

T ROWE ORICE GROUP INC  104.752  14,73%  96.262  15,04%  6.867  5,39%  6.868  5,45%  6.868  5,53% 

JP MORGAN CHASE & CO 49.282  6,93%  44.803  7,00%  8.969  7,04%  8.960  7,11%  17.517  14,10% 

DYNAMO ADM. REC. LTDA E 
DYNAMO INTER. GEST. REC. LTDA 37.405  5,26%  32.770  5,12%  7.481  5,87%  7.481  5,94%   -  0,00% 

BLACKROCK 35.202  4,95%  32.002  5,00%  8.994  7,06%  8.998  7,14%  9.005  7,25% 

VANGUARD GROUP 24.825  3,49%  24.819  3,88%  4.964  3,90%  4.964  3,94%  4.964  4,00% 

                    
Participação dos seis maiores bancos 
(2)                    

ITAU 5.075  0,71%  5.059  0,79%  1.012  0,79%  1.012  0,80%  1.012  0,81% 

BRADESCO 627  0,09%  1.854  0,29%  371  0,29%  371  0,29%  371  0,30% 

GRUPO BANCO DO BRASIL 2.485  0,35%  2.485  0,39%  497  0,39%  497  0,39%  497  0,40% 

BANCO SANTANDER AS 4.613  0,65%  4.613  0,72%  923  0,72%  923  0,73%  923  0,74% 

BNDES  -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00%   -  0,00% 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 627  0,09%  627  0,10%  125  0,10%  125  0,10%  125  0,10% 

Outros (3)  340.079  47,82%    296.501  46,33%   69.332  54,42%   67.967  53,93%   65.061  52,38% 

Total  711.146  100,00%    640.041  100,00%    127.395  100,00%    126.024  100,00%    124.203  
100,00

% 

(1) Dados obtidos da website da CVM (www.cvm.gov.br) em 10/05/2018 entre 14:00h e 22:00h, na opção "Companhias", Formulário de 

Referência (carga mais atual para o ano), 17 - Capital Social; 

(2) As participações societárias foram consultadas no sistema E&N Broadcast – Jornal Estadão e podem sofrer pequenas variações para 

àquelas informadas pela CVM pois o sistema da E&N Broadcast utiliza a posição da data em que a empresa carrega no sistema e em alguns 

casos variam um pouco; 

(3) Os valores expressos na linha “outros” são valores muito pulverizados e que não requer destaque de uma participação em especial. 

 

 

5.2 ABORDAGEM DIRETA COM FOCO EM EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO 

Foram verificadas as estruturas organizacionais dos seis maiores bancos brasileiros e 

analisadas as empresas existentes nessas estruturas, que pudessem estar fora do braço 

regulatório do BACEN, como a seguir: 
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5.2.1 BRADESCO 

Analisando a estrutura societária do grupo Bradesco, verifiquei que há várias empresas de 

participação, não-financeiras, acima da controladora do grupo em que estão inseridas as 

instituições financeiras, conforme pode ser visto a seguir: 

 

Figura 2 – Estrutura societária do Grupo Bradesco 

 
Fonte: Posição de 31/12/2017 no site: 

https://www.bradescori.com.br/siteBradescoRI/Paginas/governancacorporativa/169_estruturaacionaria.aspx, acesso de 17/02/2018 às 19:28h. 

 

 

Perceba-se que a Bradespar S.A. é uma empresa de participação que está acima da holding 

não regulada pelo BACEN e atua basicamente participando na VALE S.A. A Bradespar S.A. 

possui 6,5% da VALE S.A., empresa de mineração listada na bolsa de valores de São Paulo. 

A atividade de mineração é não-financeira e não tem correlação com as atividades de uma 

instituição financeira. A composição acionária da Bradespar S.A. pode ser vista na tabela a 

seguir. Nota-se que o controle da Bradespar é de empresas também não-financeiras que estão 

acima do Banco Bradesco na estrutura societária: 
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Tabela 19 – Composição acionária da Bradespar S.A. - 31/12/2016 

Composição Acionária Atual Ordinárias Preferenciais Total 

Grupo Controlador 95.125.912 77,64% 2.537.037 1,12% 97.662.949 27,94% 

Outros 27.397.137 22,36% 224.487.859 98,88% 251.884.996 72,06% 

Total 122.523.049 100,00% 227.024.896 100,00% 349.547.945 100,00% 

Fonte: Posição de 31/12/2016 no site www.bradespar.com.br, acesso de 16/02/2018 às 00:20h. 

 

 

5.2.1.1 VALE S.A. 

A VALE S.A. é um exemplo de como um conglomerado financeiro pode agir para possuir 

empresas não-financeiras sem se importunar com o braço regulatório, um dos problemas 

encontrados nos Estados-Unidos quando criaram a lei das Holdings Bancárias em 1956, 

apresentada no item 3.1.2 deste estudo, com a finalidade de acabar com várias questões dessa 

natureza. Não temos nenhuma lei similar no Brasil. 

O Grupo Bradesco, através da Bradespar, tem uma participação de 6,5% na Valepar S.A., que 

por sua vez tem 33,12% da VALE S.A., como pode ser visto no item 5.1.3. De qualquer 

forma, historicamente o Grupo Bradesco vem influenciando a administração da VALE S.A. 

Um dos presidentes mais recentes e falados na história da VALE tem sua origem no Grupo 

Bradesco. Estamos falando de Roger Agnelli, já falecido, e um dos presidentes que trouxeram 

bons resultados ao monopólio administrado pela VALE. A saída de Roger Agnelli não foi o 

fim da influência da instituição financeira na VALE. Ao avaliar a composição do conselho de 

administração da VALE S.A; através do formulário de referência da empresa em 2016, 

disponível na website da CVM, obtive as seguintes evidências de participação do Grupo 

Bradesco na administração da empresa: 

 

Tabela 20 – Membros da administração da VALE S.A. - 31/12/2016 

Conselheiro Eleição atual Descrição 

Moacir Nachbar Júnior Eleito em 20/04/2017 CRO (Chief Risk Officer) do Banco Bradesco S.A. 

   

Denise Pauli Pavarina Eleita em 20/04/2017 Atuou como Diretora Executiva do Banco Bradesco BBI S.A. entre 2015 a 2017. 

   

Fernando Jorge Buso Gomes Eleito em 20/04/2017 Diretor corporativo do Banco Bradesco entre 2003 e 2006 

 

Fonte: Formulário de Referência da Vale S.A. de 31/12/2016 
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A VALE, conforme a EXAME (2017, p. 334) e reproduzido no item 11.5 do apêndice C, é a 

líder de um mercado de mineração altamente concentrado, onde ao analisar o segmento, no 

Brasil, descobri ser mais complexa a realização de um estudo, pois para ter três empresas 

independentes para este trabalho, tive que selecionar as seis melhores empresas do segmento, 

pois a Salobo, terceira do ranking, era uma subsidiária integral da VALE S.A. e a 

Paragominas, quinta do ranking, foi vendida para a Norsk Hydro ASA pela VALE S.A. em 

15/12/2016, o que contaminaria a análise, dada que quase a totalidade da operação esteve com 

a VALE S.A. durante o ano de 2016. O ranking de vendas líquidas também é liderado pela 

VALE com US$14.551,1 milhões contra somente US$1.112,5 milhões da segunda colocada 

no ranking, que por acaso é sua ex-subsidiária Salobo. A EXAME (2017, p. 334), aponta que 

a VALE possui 72,2% do mercado de mineração no Brasil e o segundo lugar vem com 5,5%, 

com a Salobo, o que corrobora o controle de um monopólio pela VALE. 

A empresa vem demonstrando buscar mudanças e a estrutura da VALE aponta para uma 

empresa moderna na parte societária, que busca alcançar alinhamento ao patamar das 

melhores empresas globais.  

 

 

[...] não poderia haver melhor momento para a Vale lançar-se um 

desafio: tornar-se uma empresa “sem controle definido”, em uma 

iniciativa que visa aumentar a sua transparência. “A Vale está pronta 

para escrever uma nova história”, diz Fábio Schvartsman, executivo 

que assumiu a presidência em maio com a missão de fazer dela uma 

empresa com ações pulverizadas no mercado. Os principais acionistas 

hoje agrupados na holding Valepar, da qual fazem parte, entre outros, 

os fundos de pensão Previ e Petros e o BNDESPAR. A diluição do 

controle ajudará a limitar as interferências do governo na empresa e 

melhorará sua governança, um processo que deverá culminar no 

ingresso da Vale no Novo Mercado da B³ (novo nome da bolsa 

brasileira), nível que reúne companhias com as melhores práticas de 

governança, mais transparência e cuidados com investidores 

minoritários. A previsão é que o processo seja concluído em 2020. 

(EXAME, 2017, p. 332) 
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O intrigante é que não só no caso da Cielo (vide 5.1.6), mas também aqui na VALE, evita-se 

falar da participação do Grupo Bradesco na empresa, como pode ser visto no trecho publicado 

acima, na Revista Exame. No formulário de referência das empresas, evitam colocar 

referências das passagens dos executivos, por vários anos, trabalhando no grupo Bradesco, 

talvez na tentativa de não alertar sobre a influência na administração.  

Vale ressaltar que as regras internacionais de contabilidade, mais conhecidas como 

Internacional Financial Reporting Standards – IFRS, possuem uma norma em vigor, a IAS 

28, aprovada na íntegra pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, através da norma 

CPC 18 (R2) – investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado 

em Conjunto, aprovada pela CVM através da Deliberação nº 696/2012 (Apêndice F, item 

14.2.1), que determina no item 3: “Influência significativa é o poder de participar das decisões 

sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle 

individual ou conjunto dessas políticas.”. O conjunto de normas determina obrigações 

acessórias que devem ser observadas não só no processo de construção das práticas contábeis 

como na divulgação das demonstrações financeiras. 

Um dos pontos que analisei, buscando ver se o segmento em que a empresa financeira atua 

pode estar direcionado para o curto prazo, visando apenas ganhos financeiros e não o 

desenvolvimento do setor, é o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Pude 

observar nos indicadores do segmento de mineração, apresentados pela EXAME (2017, p. 

334), por exemplo, que a Anglo Gold, que mais investe em P&D, como podemos atestar na 

tabela a seguir, tem um Retorno sobre o Investimento – ROI de 21,1%, muito superior ao da 

VALE que é de somente 9,1%. O investimento em P&D da VALE é cerca de 1/3 dos 

investimentos da Anglo Gold.  

 

 

Tabela 21 – Investimentos em P&D do segmento de mineração 

 Vale Kinross 

Descrição 2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 

Receita Líquida de Vendas 94.633  78.057  2.012  1.806  

Pesquisa e Desenvolvimento (1.098) 1,16% (1.326) 1,70% (0,4) 0,02% (2) 0,09% 

         

Estoque 10.913  13.775  301  299  

Provisão para Obsolescência do Estoque (649) -5,95% (2.026) -14,71% (35) -11,76% (33) -11,14% 

Apresentação Milhões de Reais 
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 Anglo Gold Votorantim 

Descrição 2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 

Receita Líquida de Vendas 1.735  1.658  2.369  2.106  

Pesquisa e Desenvolvimento (85) 4,87% (50) 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 

         

Estoque 177  186  294  237  

Provisão para Obsolescência do Estoque (12) -6,50% (12) -6,59% (50) -17,16% (69) -29,06% 

Apresentação Milhões de Reais 

Criação: Ivandro Oliveira 

Fonte: Demonstrações financeiras publicadas de 31/12/2016 

 

 

Concluí, com base nas análises feitas, que a VALE sofre influência significativa do grupo 

Bradesco, não somente pela participação indireta mas pelo histórico de participações de ex-

executivos na administração da empresa. A empresa tem baixo investimento em P&D e atua 

em um segmento, no Brasil, que é um monopólio a seu favor. 

 

 

5.2.2 ITAÚ 

No caso do Itaú, atestei que o conglomerado financeiro está ligado a uma empresa de 

participação que está fora do alcance regulatório do BACEN que á a Itaúsa – Investimentos 

S.A. A Itaúsa – Investimentos S.A., controladora do Banco Itaú S.A; é uma sociedade de 

participações de capital aberto (holding pura) e lidera um conglomerado de empresas que 

atuam na área industrial e na área de serviços financeiros. As principais empresas controladas 

também são companhias de capital aberto (controladas Itaúsa), representam marcas 

tradicionais e respeitadas em seus respectivos mercados e detêm ampla participação em 

negócios no Brasil e no mundo. Essas empresas têm atuação destacada nos seguintes 

segmentos de negócios: na área industrial: Duratex S.A. (Duratex), Elekeiroz S.A. (Elekeiroz) 

e Itautec S.A. (Itautec) – Companhias Controladas; Na área de serviços financeiros: Itaú 

Unibanco Holding S.A. (Itaú Unibanco). A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. é controladora de 

outra empresa de participação não regulada pelo BACEN, que é a Itaú Unibanco Holding 

S.A., empresa holding do grupo em que estão contidas as instituições financeiras, como pode 

ser visto na figura a seguir: 
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Tabela 22 – Composição acionária da Itaú Unibanco Holding S.A. - 31/12/2016 

Acionista 

Ações 

Ordinárias - 

% 

Ações 

Preferenciais - % 

Total de 

Ações - % 

Acionista 

Controlador 

Participa de 

Acordo de 

Acionistas? 

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. 51,000000% 0,000000% 25,969458% Sim Sim 

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 38,664580% 0,003494% 19,689913% Sim Sim 

BlackRock INC 0,000000% 7,221137% 3,544098% Não Não 

Outros 10,335330% 91,199751% 50,023179% Não Não 

Ações Tesouraria 0,000090% 1,575618% 0,773352% Não Não 

Total 100,000000% 100,000000% 100,000000%     

Fonte: No site da CVM, na opção “companhias”, consultar o “Formulário de Referência” da empresa Itaú Unibanco Holding S.A. para a 

data-base 31/12/2016, no site 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=65864. 

Acesso feito em 16/05/2018 às 13:42h. Versão de 18/05/2017 de 18:11:26h. Trata-se da opção 15 – controle e grupo econômico, sub opção 

15.1/2 – Posição acionária. 

 

 

Nas notas explicativas às demonstrações financeiras da empresa Itaú Unibanco Holding S.A., 

eles especificam que atuam em todos os tipos de operações financeiras no Brasil e no exterior, 

e ainda atuam, por intermédio de suas controladas, direta ou indiretamente, em diversas outras 

atividades, destacando-se as de Seguros, Previdência Privada, Capitalização, Corretagem de 

Títulos e Valores Mobiliários e Administração de Cartões de Crédito, Consórcios, Fundos de 

Investimentos e Carteiras Administradas. Como a atuação em empresas de diversas atividades 

ocorre por intermédio da Itaú Unibanco Holding S.A., que não é regulada pelo BACEN, tais 

empresas não têm o alcance regulatório desta autarquia, apesar de estarem contidas no 

conglomerado Itaú. A seguir, dados da empresa em 31/12/2016: 

 

Tabela 23 – Balanço Patrimonial da Itaú Unibanco Holding S.A. - 31/12/2016 

Valores em Milhões de Reais 

Descrição 31/12/2016 

Ativo 1.353.241 

Passivo 1.218.427 

Patrimônio Líquido 134.814 

  

Lucro líquido 23.582 

Fonte: Website da CVM, opção “Dados Econômicos-Financeiros”. Acesso em 13/08/2018 às 20:55h 

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=595270&funcao=

visualizar&Site=C 
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A seguir, as empresas que a Itaú Unibanco Holding S.A. participa societariamente, 

identificadas na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras da empresa de 

participação: 

 

 

5.2.2.1 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. 

O trecho da nota explicativa nº2, das demonstrações financeiras citadas na tabela anterior, diz 

que trata-se de uma empresa adquirida pela Itaú Unibanco Holding S.A., por meio de sua 

subsidiaria Redecard S.A., que assinou um compromisso de compra e venda de ações com a 

Odebrecht Transport S.A. para a aquisição de 50% do capital social desta empresa, pelo 

montante de R$170 milhões, em 21 de outubro de 2015. A empresa é uma instituidora de 

arranjos de pagamentos próprios e prestadora de serviços de intermediação de pagamento 

automático de pedágios, combustíveis e estacionamentos. Foi criada em 2012 como resultado 

de uma parceria entre a Odebrecht Transport S.A. e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., 

empresa controlada pela Ultrapar Participações S.A., que atualmente detém os 50% 

remanescentes do capital social da ConectCar.  

Analisei as demonstrações financeiras de 2015 e 2016 e constatei que a empresa está gerando 

prejuízos. Trata-se de um mercado novo, onde a líder é a “Sem Parar” e o Grupo Itaú está 

investindo no desenvolvimento da empresa. 

Pelo atual status da empresa e do mercado, não tive como provar benefícios do Grupo Itaú em 

ter a participação acionária desta empresa, no entanto, desenha-se a formação de mais um 

monopólio, no melhor resultado, um duopólio entre “Sem parar” e “ConectCar”, para este 

segmento de mercado específico. 

 

 

5.2.2.2 MAXIPAGO SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 

Esta empresa também foi adquirida pela Redecard, subsidiária da Itaú Unibanco Holding S.A. 

É uma empresa de dispositivos de interconexões de rede de pagamento eletrônico móvel. 

Trata-se de mais uma empresa com prejuízos em 2016, como informado na demonstração 

financeira. Não obtive as demonstrações financeiras de 2012 a 2016 e os poucos dados que 
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consegui foram através da nota explicativa da Itaú Unibanco Holding S.A. Não foi possível 

provar benefícios do Grupo Itaú em ter a participação acionária desta empresa. 

 

5.2.3 SANTANDER 

No caso do Banco Santander, não há uma organização com empresas de participação ou 

outras atividades não-financeiras antes do Banco. A composição acionária está estruturada 

como a seguir: 

 

 

Tabela 24 – Composição acionária do Banco Santander S.A. - 31/12/2016 

Acionista 

Ações 

Ordinárias - 

% 

Ações 

Preferenciais - % 

Total de 

Ações - % 

Acionista 

Controlador 

Participa de 

Acordo de 

Acionistas? 

Sterrebeeck B.V 46,760000% 46,470000% 46,620000% Sim Não 

Grupo Empresarial Santander S.L. 28,620000% 27,330000% 27,990000% Sim Não 

Banco Santander S.A. Espanha 13,490000% 13,920000% 13,700000% Não Não 

Qatar Holding Luxembourg II S.à r.l. 5,370000% 5,600000% 5,490000% Não Não 

Outros 5,200000% 6,100000% 5,630000% Não Não 

Ações em Tesouraria 0,560000% 0,580000% 0,570000% Não Não 

Total 100,000000% 100,000000% 100,000000%     

Fonte: No site da CVM, na opção “companhias”, consultar o “Formulário de Referência” da empresa Banco Santander S.A., para a data-base 

31/12/2016, no site 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=63085. 

Acesso feito em 16/05/2018 às 15:37h. Trata-se da opção 15 – controle e grupo econômico, sub opção 15.1/2 – Posição acionária. 

 

 

Não obtive indícios de participação direta de empresas de participação do grupo Santander em 

empresas não-financeiras. 

 

5.2.4 BANCO DO BRASIL 

No caso do Banco do Brasil até existem empresas de participações, mas pela estrutura 

societária, são poucas e estão abaixo de empresas reguladas pelo BACEN, o que as torna 

possível de serem reguladas por esta autarquia, como pode ser visto no organograma da 

empresa. A estrutura societária do Banco do Brasil pode ser vista a seguir: 
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Tabela 25 – Composição acionária do Banco do Brasil S.A. - 31/12/2016 

Acionista 

Ações 

Ordinárias - 

% 

Ações 

Preferenciais - 

% 

Total de 

Ações - % 

Acionista 

Controlador 

Participa de 

Acordo de 

Acionistas? 

Fundo Fiscal de Inv. e Estabilização 3,665141% 0,000000% 3,665141% Sim Não 

Secretaria do Tesouro Nacional 50,725151% 0,000000% 50,725151% Sim Não 

Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - PREVI 9,974644% 0,000000% 9,974644% Não Não 

Outros 32,821639% 0,000000% 32,821639% Não Não 

Ações em Tesouraria 2,813425% 0,000000% 2,813425% Não Não 

Total 100,000000% 0,000000% 100,000000%     

Fonte: No site da CVM, na opção “companhias”, consultar o “Formulário de Referência” da empresa Banco do Brasil S.A., para a data-base 

31/12/2016, no site 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=65849. 

Acesso feito em 16/05/2018 às 15:51h. Trata-se da opção 15 – controle e grupo econômico, sub opção 15.1/2 – Posição acionária. 

 

 

Não obtive indícios de participação direta de empresas de participação do grupo financeiro do 

Banco do Brasil em empresas não-financeiras. 

 

 

5.2.5 BNDES 

Este é um banco muito peculiar no sistema financeiro nacional. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), criado em 1952 através da Lei nº 1.628 

(apêndice F, item 14.4.1), é o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento 

de longo prazo e investimentos em todos os segmentos da economia, na atualidade. Através 

deste banco, o governo federal brasileiro viabiliza a formação de determinados setores no 

país, que a iniciativa privada não investiria por não ter retorno garantido. O governo federal 

investe, através do BNDES, auxilia na formação do setor e no momento que cria a liquidez no 

segmento ele inicia sua saída com as vendas das ações da(s) empresa(s) que o BNDES 

participa, ao mercado privado. O BNDES apoia empreendedores de diversos tamanhos, 

inclusive pessoas físicas, na realização da expansão ou modernização de seus negócios, bem 

como na concretização de novos negócios, sempre visando o potencial de geração de 

empregos, renda e de inclusão social para o país. O BNDES tem como prioridade o incentivo, 

a inovação e o desenvolvimento regional e socioambiental. Ao avaliar a função do BNDES, o 

que diferencia ele dos demais cinco bancos é o fato de ser uma empresa pública e não um 
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banco comercial e assim, ele avalia a concessão do apoio às empresas e cidadãos com foco no 

impacto socioambiental e econômico no Brasil e não na geração de lucro, como os bancos 

privados fazem. Essa é a sua função formal, no entanto, ao analisar as participações que ele 

possui, podemos concluir que essa função está sendo cumprida na íntegra? 

O BNDES, como pode ser visto anteriormente, tem uma função desenvolvimentista, pois 

financia apenas investimentos novos. Compra e venda de empresas e aquisição de terrenos, 

por exemplo, não são financiados pelo BNDES porque representam ativos previamente 

existentes. No entanto, há uma exceção que é o caso de reativação de atividades outrora 

produtivas e de subscrição de valores mobiliários. Reforçando, o BNDES não financia capital 

de giro e há também setores cujo o BNDES não financia por uma questão de princípios, como 

a produção e comercialização do setor de armas ou de fumo, devido aos efeitos negativos 

gerados para a sociedade, pelo consumo dos produtos destes segmentos. 

Para se ter uma ideia da ação do BNDES no desenvolvimento dos mercados, podemos citar a 

sua participação na privatização da VALE, em 06 de maio de 1997, quando a empresa foi 

vendida por R$3 bilhões e a sua performance veio melhorando desde então, segundo a análise 

de seus índices financeiros. Uma outra questão, é a privatização do Sistema Brasileiro de 

Telecomunicações (Telebrás), em 1998, onde o BNDES teve participação ativa financiando 

investimentos no setor: 

 

 

[...] ajudou a democratizar o acesso aos serviços de telefonia, até então 

restritos a uma pequena parcela da população. Segundo dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações, em dez anos, o número de 

linhas de telefonia fixa cresceu 135%. O aumento do número de 

aparelhos celulares foi ainda maior: passou de seiscentos mil para 

mais de 28 milhões, em dois anos. (PAIVA, 2012, p. 120) 

 

 

Ainda de acordo com PAIVA (2012, p. 20), um outro caso que exemplifica a importância do 

BNDES para o desenvolvimento do brasil está na criação da Eletrobrás, fundada em junho de 

1962. A capacidade energética do Brasil era, na época, de apenas 5,8 gigawatts, tendo 

atingido, em 2012, a marca de 116,8 gigawatts, isto é, um crescimento de aproximadamente 

2.000% no período de 50 anos. 



66 
 

 

O BNDES não possui fundos de investimentos comercializáveis à população em geral. As 

imensas quantias aportadas provem do fato do BNDES ser o administrador de diversos fundos 

específicos, não comercializáveis, como: O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Fundo 

do programa de Integração Social e Programa de Formação do patrimônio do Servidor 

Público (PIS-Pasep), do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), do Fundo de 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL), do Fundo de Garantia à 

Exportação (FGE) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), isso sem mencionar os 

recursos oriundos das próprias operações especificas do BNDES. 

O BNDES tem o controle integral do BNDES Participações S.A - BNDESPAR, que tem ação 

pautada nas diretrizes estratégicas formuladas em conjunto com o BNDES e direcionada a 

apoiar o processo de capitalização e o desenvolvimento de empresas nacionais. Esse processo 

se dá, principalmente, por meio de participações societárias de caráter minoritário e transitório 

e, ainda, pelo fortalecimento e modernização do mercado de valores mobiliários. O controle 

acionário da BNDESPAR é o seguinte: 

 

 

Tabela 26 – Composição acionária do BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - 

31/12/2016 

Acionista 

Ações 

Ordinárias - 

% 

Ações 

Preferenciais - 

% 

Total de 

Ações - % 

Acionista 

Controlador 

Participa de 

Acordo de 

Acionistas? 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 100,000000% 0,000000% 100,000000% Sim Não 

Outros 0,000000% 0,000000% 0,000000%     

Ações em Tesouraria 0,000000% 0,000000% 0,000000%     

Total 100,000000% 0,000000% 100,000000%     

 

Fonte: No site da CVM, na opção “companhias”, consultar o “Formulário de Referência” da empresa BNDES Participações S.A., para a 

data-base 31/12/2016, no site 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=60734. 

Acesso feito em 16/05/2018 às 16:04h. Trata-se da opção 15 – controle e grupo econômico, sub opção 15.1/2 – Posição acionária. 
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As participações da BNDESPAR são as seguintes: 

Tabela 27 – Participações acionárias do BNDES Participações S.A. - 31/12/2016 

   Investimento 

Empresa Segmento Participação R$ Mil 

Brasiliana Participações Elétrico 49,99% 17.240 

COPEL Elétrico 26,41% 3.593.461 

Fibria Papel e Celulose 29,10% 4.186.573 

Granbio Energia 15,00% 100.467 

JBS Alimentos 21,40% 5.215.470 

Tupy Metalurgia 28,19% 637.270 

Outras   1.023.436 

Total   14.773.917 

 

Fonte: No site da CVM, na opção “companhias”, consultar “Dados Econômico-Financeiros” da empresa BNDES Participações S.A., para a 

data-base 31/12/2016, no site 

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=561952&funcao=visualizar&Site=C. Acesso 

feito em 16/05/2018 às 21:41h. 

 

 

Ao analisar a nota explicativa de investimentos das demonstrações financeiras do 

BNDESPAR de 31 de dezembro de 2016, constatei que todas estas empresas deram lucro em 

2016 e verteram resultado para o BNDESPAR, através de equivalência patrimonial, exceto 

quanto a Granbio, que deu prejuízo no exercício. No entanto, a operação do BNDESPAR é 

uma operação de apoio ao governo brasileiro para financiar os segmentos que não têm 

liquidez e que não conseguiriam se desenvolver por falta dos adequados investimentos, 

muitos destes referentes a infraestrutura. Desta forma, ao analisar as notas explicativas das 

demonstrações financeiras do BNDESPAR de 2012 a 2016, percebi o seguinte cenário em 

relação ao retorno sobre os investimentos: 
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Tabela 28 – Retorno sobre investimentos do BNDES Participações S.A. entre 2012 e 

2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 16.667.573 (142.474) -0,85% 8,37% 

2013 18.117.983 (51.107) -0,28% 8,02% 

2014 18.544.628 764.570 4,12% 10,77% 

2015 16.405.548 1.310.374 7,99% 13,18% 

2016 14.609.243 1.061.386 7,27% 14,00% 

Fonte: Site do BNDES acessado em 10/06/2018 às 18:39h 

 

 

Esses investimentos sequer deram o retorno mínimo do mercado financeiro de renda fixa, que 

no período dos cinco anos anteriormente demonstrados, rendeu 67,57% contra cerca de 

17,66% apresentado pelos investimentos. Tratam-se de subsídios que são dados em 

contrapartida dos tributos recolhidos da sociedade, com o intuito de desenvolver algo que dará 

retorno maior a sociedade no futuro. Medir se esses investimentos dão ou não retorno à 

sociedade não é o foco desta pesquisa. 

A seguir, as análises de cada uma das empresas que o BNDESPAR participa. 

 

 

5.2.5.1 BRASILIANA PARTICIPAÇÕES 

A empresa foi constituída e em 16 de fevereiro de 2007 já estava operando. Ela possui como 

acionistas a AES Holdings Brasil Ltda. e a BNDESPAR, subsidiária integral do BNDES. Em 

31 de dezembro de 2015, foi finalizado o processo de reorganização societária envolvendo a 

Brasiliana Participações e as sociedades direta e indiretamente controladas por ela, na qual a 

Brasiliana Participações incorporou determinados ativos oriundos da cisão parcial da 

Companhia Brasiliana de Energia S.A. (Brasiliana). A parcela cindida corresponde às 

participações que a Brasiliana detinha na AES Elpa S.A. (AES Elpa), Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo), AES Serviços TC Ltda. (AES 

Serviços TC) e AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. (AES Uruguaiana e Cisão, 

respectivamente). 
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Em 17 de novembro de 2016, a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR celebraram um acordo 

de reorganização envolvendo a AES Elpa S.A., a Brasiliana Participações S.A. e a 

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Tal acordo tornou-se eficaz e 

passou a produzir efeitos, após aprovações societárias e regulatórias, em 30 de dezembro de 

2016. A Reorganização foi realizada por meio das cisões parciais da AES Elpa e da 

Companhia com a subsequente incorporação dos respectivos acervos cindidos pela AES 

Eletropaulo, de forma que os acionistas da Brasiliana Participações (AES Holdings Brasil e 

BNDESPAR) passaram a deter participação direta na AES Eletropaulo. Após a 

implementação da reorganização, a AES Holdings Brasil e a BNDESPAR rescindiram o 

antigo acordo de acionistas da Brasiliana Participações concomitante à celebração do novo 

acordo de acionistas da AES Eletropaulo e do novo acordo de acionistas da Brasiliana 

Participações, a fim de refletir a nova estrutura societária resultante da reorganização. Com a 

implementação da Reorganização a AES Elpa deixou de deter o controle direto na Eletropaulo 

que é atualmente detido pela AES Holdings Brasil e BNDESPAR. A reorganização não 

implicou na alteração do acionista controlador da AES Elpa, o qual continuou sendo a 

Brasiliana Participações. 

Conforme as notas explicativas às demonstrações financeiras do BNDESPAR, a empresa vem 

participando em 53,85% do capital total e 50% do capital votante desde 2012, com o objetivo 

de dar apoio financeiro ao setor elétrico. O dinheiro foi injetado na empresa, pelo 

BNDESPAR com o objetivo de viabilizar o negócio vultoso que não conseguiria captar tal 

volume de dinheiro no mercado privado. A seguir, o controle acionário em 31 de dezembro de 

2016: 

 

 

Tabela 29 – Controle acionário da Brasiliana Participações S.A. - 31/12/2016 

Acionista ON PN Total 

AES Holdings Brasil (AES Corp.) 50,00% 0,00% 46,15% 

BNDESPAR 50,00% 100,00% 53,85% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Site da Brasiliana Participações S.A. Acesso no dia 10/06/2018 às 17:23h. 

http://www.brasilianaparticipacoes.com.br/show.aspx?idMateria=V4t9lZxNPV5WLLDXkjZiYw== 
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Analisando a rentabilidade dos últimos cinco anos, única e exclusivamente sobre a Brasiliana, 

verifiquei que mesmo a rentabilidade tendo sido superior à do CDI em alguns anos, no 

período apresentou algo em torno de 52,12% contra os 67,57% do CDI. 

 

 

Tabela 30 - Retorno sobre investimentos da Brasiliana Participações S.A. entre 2012 e 

2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 2.288.650 272.733 11,92% 8,37% 

2013 2.027.449 283.631 13,99% 8,02% 

2014 1.985.961 76.158 3,83% 10,77% 

2015 (1) 363.527 462.623 NI 13,18% 

2016 (1) 17.240 97.746 NI 14,00% 

Fonte: Site do BNDES acessado em 10/06/2018 às 18:39h 

(1) Valor após a reestruturação societária expressa nas notas explicativas às demonstrações financeiras; 

NI: Devido a reestruturação societária, durante o ano de 2015 parte foi paga com base na estrutura antiga e parte na nova e por isso não dá 

para se ter a exata noção da rentabilidade, mas aplicando a rentabilidade do ano à base anterior, tem-se uma rentabilidade superior ao do CDI 

do ano. 

 

 

A empresa paga dividendos de 25% ao ano, valor do limite mínimo legal e média praticada 

pelo mercado. Ao analisar a composição do conselho de administração, não verifiquei 

nenhum membro oriundo do BNDES. Apesar da alegação de investimento para auxílio no 

desenvolvimento do mercado, vi que o ROI da empresa é superior ao CDI em alguns anos, o 

que pode torna-la um investimento atraente à iniciativa privada. 

Não consegui identificar nenhum malefício na participação acionária do BNDES para a 

administração da Brasiliana. 

 

 

5.2.5.2 COPEL 

A Companhia Paranaense de Energia - Copel, tem ações negociadas na bolsa brasileira e, 

também, nas Bolsas de Valores de Nova Iorque (NYSE) e de Madri, no segmento latino 

americano (Latibex). A Copel e suas controladas têm como principais atividades 
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regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia - MME, pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a produção, 

transformação, transporte, distribuição e comercialização de energia, em qualquer de suas 

formas, principalmente a elétrica. Adicionalmente, a Copel tem participação em consórcios, 

em empresas privadas e de economia mista, com o objetivo de desenvolver atividades, 

principalmente, nas áreas de energia, telecomunicações e gás natural. 

Assim como a Brasiliana, o BNDESPAR investe nesta empresa com o objetivo de apoiar 

financeiramente o setor elétrico, como braço do governo federal. 

A posição acionária da COPEL estava constituída em 31 de dezembro de 2016, da forma que 

podemos ver na tabela a seguir. Essa participação não variou nos anos de 2012 a 2016. 

 

 

Tabela 31 – Controle acionário da Copel - 31/12/2016 

Acionista ON PN Total 

Estado do Paraná 58,63% 0,00% 31,07% 

BNDESPAR 26,41% 21,21% 23,96% 

Outros 14,96% 78,79% 44,97% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Site da CVM, acesso de 10/06/2018 às 19:47h 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=65964 

 

 

Em relação ao retorno que este investimento pode dar ao BNDESPAR, vejam a tabela a 

seguir que apresenta os valores de investimentos nos últimos cinco anos, os devidos retornos 

e a comparação com a rentabilidade da renda fixa no mercado:  

 

Tabela 32 - Retorno sobre investimentos da Copel entre 2012 e 2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 2.978.200 244.613 8,21% 8,37% 

2013 3.021.442 218.044 7,22% 8,02% 

2014 3.131.345 303.035 9,68% 10,77% 

2015 3.342.065 263.983 7,90% 13,18% 

2016 2.274.020 365.169 16,06% 14,00% 

Fonte: Site do BNDES acessado em 10/06/2018 às 18:39h 
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Apenas no ano de 2016, o retorno do investimento superou o CDI, mas nos demais anos o 

retorno foi inferior, o que caracterizaria o subsídio anteriormente desenvolvido. 

A empresa paga dividendos de 25% ao ano, valor do limite mínimo legal e média praticada 

pelo mercado. Ao analisarmos a composição do conselho de administração, não vimos 

nenhum membro oriundo do BNDES em sua composição.  

Adicionalmente, a EXAME (2017, p.314) mostra a COPEL em 9º lugar no segmento de 

energia, altamente concentrado na Petrobrás com 42,6% do mercado e a segunda com 3,7% 

de participação, denotando uma distribuição pulverizada entre os demais participantes deste 

segmento. A COPEL é a 8º em crescimento, tendo crescido 25% em 2016, no entanto, não 

figura no ranking da EXAME, entre as quinze maiores. 

A COPEL paga, no mínimo 10% a mais de dividendos para as ações preferenciais do que 

paga para as ações ordinárias. Além disso, a empresa paga níveis altos de dividendos 

adicionais, anualmente, comprometendo o reinvestimento, como podemos ver na tabela a 

seguir: 

 

 

Tabela 33 – Dividendos adicionais pagos - Copel entre 2012 e 2016 

Descrição 2016 2015 2014 2013 2012 

Dividendos pagos sobre lucros retidos 9.342 48.601 - - - 

Dividendos adicionais 23.072 250.486 235.498 64.474 84.875 

Total 32.414 299.087 235.498 64.474 84.875 

      

Lucro do Exercício 947.790 1.265.551 1.335.615 1.101.435 726.520 

% 3,42% 23,63% 17,63% 5,85% 11,68% 

Fonte: Demonstrações financeiras publicadas 

 

 

Para uma empresa que está sendo subsidiada pelo governo, através do BNDES, para que 

possa se estabelecer no segmento e ter bons resultados, gerando um ROI anual inferior ao 

CDI, entendemos que não cabe o pagamento de dividendos adicionais e que deveriam estar 

sendo revertidos em Pesquisa e Desenvolvimento ou outro tipo de reinvestimento, buscando 

aprimoramento em seu setor e não atuar com base em uma política de curto prazo, como está 

em curso. No caso da COPEL, entendemos que a visão estratégica da empresa está mais 

voltada para o retorno ao acionista e menos para o investimento de longo prazo, o que 

realmente satisfaria os interesses do segmento elétrico, que requer grandes aportes em 
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projetos de grande monta. Essa estratégia não permite o crescimento sustentável da empresa e 

o desenvolvimento da robustez necessária. 

 

 

5.2.5.3 FÍBRIA 

A Fibria Celulose S.A. possui ações listadas na BM&FBOVESPA S.A. e na Bolsa de Valores 

de Nova Iorque (NYSE), reportando suas informações à Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC). A Fíbria tem como atividade 

preponderante o plantio de florestas renováveis e sustentáveis e a industrialização e o 

comércio de celulose branqueada de eucalipto. As florestas em formação encontram-se 

localizadas nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Sul. A Fibria atua em um único segmento operacional 

relacionado à industrialização e ao comércio de celulose de fibra curta, operando suas plantas 

fabris de celulose branqueada localizadas em Aracruz (Espírito Santo), Três Lagoas (Mato 

Grosso do Sul), Jacareí (São Paulo) e Eunápolis (Bahia) (Veracel Celulose S.A. uma operação 

em conjunto). A celulose produzida para exportação é entregue aos clientes por meio de 

transporte marítimo, com base em contratos de afretamento de longo prazo, através dos portos 

de Santos-SP (sob regime de concessão até 2017) e Barra do Riacho-ES (operado pela 

controlada Portocel - Terminal Especializado Barra do Riacho S.A.).  

A posição acionária da companhia em variou pouco entre 2012 e 2016. Em 2012, o 

BNDESPAR tinha 30,40% da empresa e em 31/12/2016 tinha 29,08%, conforme a tabela a 

seguir: 

 

 

Tabela 34 – Controle acionário da Fíbria - 31/12/2016 

Acionista ON PN Total 

Votorantim S.A. 29,42% 0,00% 29,42% 

BNDESPAR 29,08% 0,00% 29,08% 

Outros 41,50% 0,00% 41,50% 

Total 100,00% 0,00% 100,00% 

Fonte: Site da CVM, acesso de 10/06/2018 às 19:47h 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=63629 
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O resultado acumulado entre os anos de 2012 e 2016, oriundo do investimento é negativo em 

R$28.958 mil, perfazendo uma perda de aproximadamente 0,63%, quando o CDI no período 

apontou um ganho de 67,57%, como podemos ver na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 35 - Retorno sobre investimentos da Fíbria entre 2012 e 2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 4.587.273 (526.096) -11,47% 8,37% 

2013 4.447.533 (133.005) -2,99% 8,02% 

2014 4.471.081 18.196 0,41% 10,77% 

2015 3.527.663 (136.861) -3,88% 13,18% 

2016 4.186.573 748.808 17,89% 14,00% 

 

Fonte: Site do BNDES acessado em 10/06/2018 às 18:39h 

 

 

Nas notas explicativas às demonstrações financeiras do BNDESPAR de 2016, o investimento 

é explicado como de apoio financeiro ao setor de papel e celulose, mas no caso da Fíbria 

(antiga Aracruz Celulose), quando verifiquei a classificação do segmento de papel e celulose 

da EXAME (2017, p. 338), percebi que trata-se de uma empresa competitiva (sexta do 

ranking, mas a terceira maior em vendas líquidas e lucro líquido ajustado). 

Como podemos ver na tabela a seguir, o volume de empréstimos captados pela empresa junto 

ao BNDES não é expressivo: 

 

 

Tabela 36 – Composição dos empréstimos captados pela Fíbria entre 2012 e 2016 

Descrição 2016  2015  2014  2013  2012  

           

Bancos 
Comerciais 

11.432.970 70,78% 8.185.056 64,23% 4.723.614 56,73% 4.596.984 47,04% 4.362.058 40,51% 

BNDES 2.460.592 15,23% 1.856.870 14,57% 1.766.562 21,22% 1.812.020 18,54% 1.762.937 16,37% 

Mercado 
de Capitais 

2.258.949 13,99% 2.701.906 21,20% 1.836.343 22,05% 3.364.093 34,42% 4.642.960 43,12% 

Total 16.152.511 100,00% 12.743.832 100,00% 8.326.519 100,00% 9.773.097 100,00% 10.767.955 100,00% 

           

Fonte: Tabela feita por Ivandro Oliveira com base em dados coletados nas demonstrações financeiras da empresa, obtidos na website da 

CVM, em companhias/informações periódicas e eventuais/ dados econômico-financeiros 
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Analisando a distribuição de dividendos da empresa entre os anos de 2012 e 2016, averiguei 

que pagam, quando geram lucro, dividendos mínimos de 25% e que apenas nos anos de 2015 

e 2016 pagaram dividendos adicionais de R$2.110.854 mil e R$218.731 mil, respectivamente. 

Para uma empresa que vinha dando prejuízos (2012 e 2013) e vem sendo subsidiada pelo 

governo, o volume de dividendo adicional pago em 2015, quando o lucro do ano foi de 

R$356.985 mil e do ano anterior apenas R$162.552 mil, parece desproporcional e com fins de 

atender aos anseios de curto prazo dos acionistas. 

Na análise que efetuei sobre a composição da Administração da empresa, através da website 

da CVM, não constatei nenhum participante oriundo do BNDES. 

 

 

5.2.5.4 GRANBIO 

A GranBio é controlada pela GranInvestimentos S.A., holding da família Gradin, e tem a 

BNDESPAR como acionista minoritário, com 15% do capital total. Foi criada em junho de 

2011 pelo empresário Bernardo Gradin e opera a primeira planta em escala comercial de 

etanol celulósico, ou de segunda geração (2G), do Hemisfério Sul, um projeto sem 

precedentes na indústria brasileira. A fábrica - batizada de Bioflex 1 - está em funcionamento 

desde setembro de 2014, em Alagoas. É uma empresa brasileira de biotecnologia industrial 

que cria soluções para transformar biomassa em bioenergia, mais precisamente focada em 

biocombustível e bioquímicos. Com um modelo inovador de negócios, atua do começo ao fim 

da cadeia produtiva, da matéria-prima à distribuição do produto final, integrando tecnologias 

próprias e de parceiros. 

Por ser uma empresa que produz biocombustível com a palha da cana-de-açúcar, matéria-

prima que era descartada ou queimada nos canaviais, coloca a companhia entre as empresas 

mais sustentáveis do mundo, neste setor. Na área de bioquímicos, é parceira da Rhodia, 

empresa do grupo Solvay, em um projeto mundialmente pioneiro para a produção de bio n-

butanol, usado na fabricação de tintas e solventes, que deu origem a empresa SGBio, do 

grupo. 

O BNDESPAR passou a deter 15% do capital total da Granbio em 2013, pois até então não 

tinha participação. Os 85% restantes estão em poder da família. 

A Granbio vem acumulando prejuízos e, portanto, não consegue alcançar um retorno sobre 

investimentos (ROI) superior ao CDI, como podemos ver na tabela a seguir: 
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Tabela 37 - Retorno sobre investimentos da Granbio entre 2012 e 2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 0 0 0% 8,37% 

2013 598.984 (1.087) -0,18% 8,02% 

2014 588.385 (10.666) -1,81% 10,77% 

2015 577.592 -24.418 -4,23% 13,18% 

2016 570.273 -848 -0,15% 14,00% 

Observação: A Granbio foi adquirida no segundo trimestre de 2013 

Fonte: Site do BNDES acessado em 10/06/2018 às 18:39h 

 

 

Trata-se de uma típica empresa subsidiada, inserida em um segmento que os especialistas 

apostam ser lucrativo no futuro, pois atua em soluções sustentáveis em seu segmento, no 

entanto ainda é uma empresa deficitária, sem expressão. 

 

 

5.2.5.5 JBS 

Verificar a análise feita no item 5.1.9. 

 

 

5.2.5.6 TUPY 

A Tupy S.A. possui relevante posição nacional e internacional na atividade de fundição de 

ferro, maior fundição do ocidente em blocos e cabeçotes de motor em ferro fundido com 

diversificada base de clientes nos continentes americano, europeu e asiático, atuando nos 

segmentos automotivo (blocos, cabeçotes e peças) e de hidráulica (conexões, granalhas e 

perfis), com plantas industriais no Brasil, em Joinville-SC e Mauá-SP, e no México, nas 

cidades de Saltillo e Ramos Arizpe. Além das plantas industriais, a controladora possui 

sociedades no exterior atuando na logística, comercialização e assistência técnica. 

Em 2012, a participação do BNDESPAR na Tupy era de 35,57% e em 2013 passou para 

28,19% e permaneceu assim até 2016, como pode ser visto a seguir na posição acionária de 

31 de dezembro de 2016. Não há uma explicação nas demonstrações financeiras de 2013 da 
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empresa sobre essa redução na participação acionária, mas corrobora com o objetivo do 

BNDES ir reduzindo sua participação acionária na medida em que a empresa vai crescendo e 

atuando sem subsídios. A seguir, podemos ver a composição do controle acionário da Tupy 

em 31/12/2016: 

 

 

Tabela 38 – Controle acionário da Tupy - 31/12/2016 

Acionista ON PN Total 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 26,19% 0,00% 26,19% 

BNDESPAR 28,19% 0,00% 28,19% 

Outros 45,62% 0,00% 45,62% 

Total 100,00% 0,00% 100,00% 

Fonte: Site da CVM, acesso de 14/06/2018 às 22:03h 

https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=65380 

 

 

Apenas no ano de 2013 o retorno do investimento foi superior ao mercado de renda fixa, 

como pode ser visto a seguir, no entanto a empresa é superavitária: 

 

 

Tabela 39 - Retorno sobre investimentos da Tupy entre 2012 e 2016 

Ano Valor do investimento 

R$ mil 

Equivalência 

patrimonial 

R$ Mil 

Retorno 

% 

CDI no ano 

% 

2012 420.863 2.810 0,67% 8,37% 

2013 520.474 85.075 16,35% 8,02% 

2014 561.873 28.624 5,09% 10,77% 

2015 637.270 60.459 9,49% 13,18% 

2016 673.538 (31.085) -4,62% 14,00% 

Fonte: Website do BNDES acessado em 14/06/2018 às 22:12h 

 

 

Em relação ao endividamento, na tabela a seguir podemos ver que os empréstimos com o 

BNDES já representaram 51,62% do total captado (2012) e em 2016 representavam apenas 

14,58%, o que demonstra a Tupy trabalhando na redução da dependência junto ao BNDES, 

como podemos ver na tabela a seguir: 
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Tabela 40 – Composição dos empréstimos captados pela Tupy entre 2012 e 2016 

Descrição 2016  2015  2014  2013  2012  

           

Bancos 
Comerciais 

449.673 23,77% 649.830 26,01% 470.139 22,06% 1.118.548 62,15% 884.226 48,38% 

BNDES 275.872 14,58% 452.439 18,11% 712.456 33,43% 681.121 37,85% 943.435 51,62% 

Mercado 
de Capitais 

1.166.011 61,64% 1.395.977 55,88% 948.907 44,52% - - - - 

Total 1.891.556 100,00% 2.498.246 100,00% 2.131.502 100,00% 1.799.669 100,00% 1.827.661 100,00% 

Fonte: Tabela feita por Ivandro Oliveira com base em dados coletados nas demonstrações financeiras da empresa, obtidos na website da 

CVM, em companhias/informações periódicas e eventuais/ dados econômico-financeiros 

 

 

Outro ponto importante é o de que a Tupy vinha dando lucro até 2015 e pagou dividendos 

adicionais em 2012, 2013 e 2014, nos respectivos valores de R$28.982 mil, R$9.456 mil e 

R$1.028 mil. Em 2016, apresentaram prejuízo de R$181.455 mil. 

A Tupy, segundo a EXAME (2017, p. 354), é a 15% no ranking das melhores em siderurgia e 

metalurgia, mas não aparece no ranking dos dez maiores líderes do mercado. Esse segmento 

de mercado é bastante pulverizado, onde o líder tem 16,3% do mercado. No caso da Tupy, 

parece que o BNDES entrou para ajudar em uma possível recuperação, mas não entrei em 

detalhes nesta análise, porque não é o foco desta pesquisa. 

 

 

5.2.6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

O capital da Caixa Econômica pertence integralmente à União. Nessas mesmas 

demonstrações financeiras, constatei que todas as empresas que compõem o grupo econômico 

da CEF são instituições financeiras e equiparadas, exceto quanto a Caixa Participações S.A., 

que conforme as mesmas demonstrações financeiras, foi criada para cumprir seu objeto social, 

em conformidade com a Lei nº 11.908/ 2009 (Apêndice F, item 14.4.3), que autoriza o Banco 

do Brasil e Caixa Econômica Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participações 

em instituições financeiras sediadas no Brasil. 

 

 

No entanto, verifiquei nas demonstrações financeiras de 31/12/2016 da Caixa Participações 

S.A. a seguinte formação de investimentos: 
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Tabela 41 – Controle acionário da Caixa Participações S.A. - 31/12/2016 

   Investimento 

Empresa Segmento Participação R$ Mil 

Banco PAN Instituição financeira 40,35% 1.694.713 

Capgemini Informática 19,11% 186.944 

TecBan Serviços Bancários 10,00% 106.537 

Fundo de Investimento em Participação - FIP Veneza Fundo de Investimento 75,00% 32.685 

Elo Meios Eletrônicos de Pagamentos 33,34% 23.111 

Cibrasec Securitização 9,65% 6.994 

Branes Serviços Financeiros 2,00% 1.874 

Total   2.052.858 

Fonte: Site da Caixa Econômica Federal, na parte “imprensa”, “Governança Corporativa”, “Caixa Participações”, “demonstrações 

contábeis”. O acesso pode ser feito pelo link: http://www.caixa.gov.br/Downloads/Demonstracoes_contabeis_2016.pdf. Acesso feito em 

16/05/2018 às 19:55h. 

 

 

A Caixa Participações S.A. tem como acionista a CEF e, portanto, suas operações podem ser 

passíveis de regulação pelo BACEN. No entanto, consegui ver que entre as empresas que a 

Caixa Participações participa, há àquelas que não são instituições financeiras, como deveria 

ser, de acordo com a Lei nº11.908/2009. 

Não analisei o Banco PAN e a Cibrasec, o primeiro um banco e a segunda uma empresa de 

securitização, pelo fato de serem empresas financeiras e portanto, não é o foco desta pesquisa, 

que se propõe a estudar o efeito da participação acionária de empresas financeiras em 

empresas não-financeiras, somente. No caso da TECBAN, como se trata de uma empresa 

especializada em gestão de redes de autoatendimento bancário, que tem por objeto, mediante 

a atuação própria ou mediante consórcios, convênios, parcerias ou participação no capital de 

outras empresas, a prestação de serviços, o planejamento e o desenvolvimento de tecnologia, 

principalmente na áreas bancária e a participação societária da Caixa Participações ser de 

apenas 10%, também não foi analisada por estar fora do foco da pesquisa. 

A seguir, podemos ver as análises das empresas remanescentes: 

 

 

5.2.6.1 CAPGEMINI 

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social: 
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a) a industrialização, importação, exportação, locação, instalação e manutenção de 

máquinas, acessórios e programas para computadores, equipamentos de 

telecomunicações, automação bancária, entre outros; 

b) prestação de serviços de treinamento e assessoria na área de informática e de 

telecomunicações, entre outros. Neste caso, apesar de ser uma empresa que presta 

serviços a bancos, não é uma instituição financeira e não presta tais serviços única e 

exclusivamente à bancos, pois na web site da empresa é possível ver que presta serviços a 

outros segmentos, tendo o Mc Donald’s como um dos clientes. Nesta mesma web site, é 

possível ver que a empresa presta serviços diversos. 

Por ser uma empresa de capital fechado, não consegui obter as demonstrações financeiras ou 

outra documentação necessária à minha análise, inclusive, nas demonstrações financeiras 

consolidadas da Capgemini da França de 31/12/2016 na nota explicativa 32, página 227, 

explicam ter 100% do investimento na Capgemini Brasil, conflitando com a informação na 

demonstração financeira da Caixa Participações. 

 

 

5.2.6.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO - FIP VENEZA 

Constituído sob a forma de consórcio fechado, destinado exclusivamente a, no mínimo, dois 

investidores qualificados. Trata-se de um fundo administrado e com carteira gerida pela CEF. 

O objetivo deste fundo é proporcionar aos cotistas a melhor valorização de suas cotas, 

mediante o direcionamento de seus investimentos para a aquisição de Títulos e Valores 

Mobiliários de emissão da Branes Negócios e Serviços S.A., com efetiva influência na 

definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de seus 

administradores, como está reproduzido nas notas explicativas da Caixa Participações. Desta 

forma, verificamos que o FIP é uma instituição financeira, mas que aplica em uma instituição 

não-financeira e claramente tem o objetivo de influenciar sua gestão nomeando 

administradores da CEF, como explicamos no item 4.2. e de acordo com a Instrução CVM 

nº578/2016, que pode ser vista no apêndice F, no item 14.2.4., mas está em desacordo com a 

Lei Ordinária 11.908 de 03 de março de 2009 e, portanto, superior hierarquicamente na ordem 

legal. 
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5.2.6.3 BRANES 

A Branes Negócios e Serviços S.A. é uma sociedade anônima, com prazo de duração 

indeterminado, e que tem foro e sede na cidade de Salvador, Bahia. Tem por objeto atuar no 

mercado de serviços de processamento de crédito (Business Process Outsourcing – BPO) e 

outros serviços complementares ao setor financeiro e centro de suporte a clientes. 

Como atestado no item anterior, o Fundo de Investimentos em Participações (FIP Veneza), 

participa integralmente na Branes Negócios e Serviços S.A., que não é uma instituição 

financeira, inclusive podendo influenciar na administração nomeando executivos da empresa 

para a administração da Branes. 

Como trata-se de uma empresa de capital fechado, não consegui obter suas demonstrações 

financeiras ou qualquer outras informações para análise, mas verificamos que a Caixa 

Participações usou o FIP Veneza para participar na Branes e driblar a Lei nº 11.908/ 2009 

(Apêndice F, item 14.4.3), que autoriza o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal a 

constituírem subsidiárias e a adquirirem participações somente em instituições financeiras 

sediadas no Brasil, o que não é o caso da Branes. 

 

 

5.2.6.4 ELO SERVIÇOS S.A. 

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como acionistas 

controladores a Elo Participações S.A. (66,66%) e a Caixa Participações S.A. (33,34%) sendo 

constituída com o objetivo de prestar serviços relacionados a soluções de meios de 

pagamentos em geral, inclusive através de meios eletrônicos, a participação em outras 

sociedades, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia acionista ou cotista, e o 

licenciamento ou sub licenciamento de marcas, expressões, domínios e patentes de 

titularidade da Sociedade. 

A Elo Participações S.A., conforme fato relevante publicado em 17/04/2012 pelo Banco do 

Brasil, é formada por participações acionárias de 49,99% do Banco do Brasil e 50,01% do 

Bradesco. 

O mercado eletrônico de meios eletrônicos de pagamentos foi analisado no item 5.1.6, quando 

analisei a Cielo. É um mercado duopolizado, onde a Elo, por ter o patrocínio de três grandes 

bancos no cenário brasileiro, vem crescendo e tomando espaço e deve alcançar uma posição 

importante no futuro, no ranking destas empresas. 



82 
 

 

Não obtive demonstrações financeiras ou relatórios similares que me permitisse analisar a 

empresa e por isso não tenho dados adicionais a respeito. Só consegui chegar a subsidiárias da 

Elo Serviços, como por exemplo, a BB Elo Cartões Participação S.A. No site da própria Elo 

não há qualquer informação financeira disponível. No entanto, assim como a Branes e a Cielo, 

a Elo é uma empresa do SMEP e não é uma financeira, o que demonstra um descumprimento 

a lei nº 11.908/ 2009 (Apêndice F, item 14.4.3), que autoriza o Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal a constituírem subsidiárias e a adquirirem participações somente em 

instituições financeiras sediadas no Brasil. 

 

 

5.3 ABORDAGEM INDIRETA 

No apêndice D, analisei 100% da composição dos fundos de investimentos dos seis maiores 

bancos brasileiros (exceto quanto o BNDES que não possui fundos de investimentos 

comercializados ao público) através do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia Consultoria 

Financeira. Foram feitos a agregação das ações contidas em 100% dos lastros dos fundos de 

investimentos por cada uma das dez maiores empresas do IBOVESPA (vide apêndice B), para 

cada um dos bancos anteriormente citados e foram analisadas as participações desses bancos 

nessas empresas, via ações em poder dos fundo de investimentos e concluí que em nenhum 

dos casos a participação foi superior a 5%, patamar cuja CVM pede que as empresas de 

capital aberto divulguem “fato relevante” explicando a real intenção do investidor. Nenhuma 

participação analisada foi superior a 3%, como pude constatar nas tabelas apresentadas no 

apêndice D. 

Apesar da legislação em vigor no país não proibir a concentração por emissor em fundos de 

ações, quando pesquisei na prática as participações societárias dos fundos desses bancos, não 

constatei tal concentração, que daria às empresas financeiras o poder de controle ou de 

decisão nas empresas não-financeiras, permitindo manipulações. Como essa pesquisa se 

limita aos seis maiores bancos brasileiros identificados, não é possível concluir se essa prática 

é adotada por todas as instituições financeiras ou não, mas o fato é que ao analisar as tabelas 

apresentadas no item 5.1 desta pesquisa, a abordagem direta, onde analisamos as principais 

participações nos controles acionários das dez maiores empresas do IBOVESPA, constatei 

vários fundos não ligados aos seis maiores bancos com participações acionárias acima de 5%, 

umas chegando a próximo de 11% de participação societária, mas nenhuma ultrapassando 
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15% de participação acionária. Importante se faz a elaboração de uma pesquisa complementar 

a essa que analise o efeito dos fundos de investimentos menores, não ligados à bancos, nas 

dez maiores empresas do IBOVESPA, entendendo se utilizam a mesma prática de 

diversificação que os cinco maiores bancos. Adicionalmente uma outra pesquisa seria útil, 

para estudar a participação dos fundos de investimentos ligados aos cinco maiores bancos  em 

empresas não-financeiras menores e mais vulneráveis à especulação, que por não serem foco 

da mídia, por terem estruturas menores e portanto, mais fáceis de serem manipuladas e ainda, 

pelo fato de seus patrimônios líquidos serem infinitamente menores aos das dez maiores 

empresas do IBOVESPA podem facilitar a aquisição de controle por parte das empresas 

financeiras. Nesse segundo estudo proposto seria possível confirmar se a estratégia de 

diversificação dos cinco maiores bancos é uniforme ou não. 

Os maiores bancos possuem estruturas mais profissionais e bem estruturadas, alinhadas às 

melhores práticas internacionais e, portanto, atentas aos riscos sistêmicos e não-sistêmicos. 

Acredito que no intuito de reduzir o risco não sistêmico, aplicando espontaneamente o 

princípio da diversificação, que segundo ROSS ET AL (2013, p. 436) determina que “a 

distribuição de um investimento em vários ativos eliminará parte, mas não todo o risco”, os 

cinco maiores bancos apresentem participações pulverizadas nas dez maiores empresas do 

IBOVESPA (O BNDES não tem fundos comercializáveis, como explicamos no item 5.2.5 

deste estudo. 

O risco não sistêmico é aquele que está ligado a uma empresa ou segmento específico e pode 

ser mitigado exatamente por estar diretamente relacionado a um determinado setor, ou seja, 

quanto menos concentração o investidor tiver em um setor, menor o risco, como pode ser 

visto no gráfico a seguir: 

 

Figura 3 – Relação risco x ativos – A diversificação que mitiga risco 

 

Fonte: Gráfico elaborado por Ivandro Oliveira a partir da tabela 13.7, apresentada em ROSS et al. (2013, p. 436) 
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O exemplo dado é o da crise do petróleo, na década de 70, com o embargo da Organização de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em 1973, que ocasionou no aumento demasiado do 

preço do barril de petróleo e com isso derrubou os segmentos altamente dependentes do 

petróleo, como o automobilístico, por exemplo. Os investidores que estavam concentrados em 

ações do setor automobilístico, que viu suas ações despencarem devido à redução na venda de 

carros novos, sofreu mais do que aquele investidor que tinha seus investimentos pulverizados. 

ROSS ET AL (2013, p. 437) afirma que “o risco não sistemático é essencialmente eliminado 

pela diversificação, de modo que uma carteira com muitos ativos quase não tem risco não 

sistemático.” Existe, porém, uma grande gama de riscos não sistêmicos, a saber: Riscos de 

crédito, liquidez, mercado e demais. O risco de crédito tem a ver com a possibilidade de o 

credor honrar suas dívidas. É o caso em que o investidor tem um título de uma determinada 

empresa e ela entra em falência e não honra seu título; já o risco de liquidez é a dificuldade 

que há de transformar ativos em moeda corrente. Um exemplo é uma empresa que possui 

imóveis e em plena crise financeira não consegue vendê-los para honrar suas dívidas e os 

credores não aceitam os imóveis como pagamento. O risco de mercado refere-se as oscilações 

de preços que os ativos sofrem. Por exemplo, um determinado segmento que predomina a 

exportação, sofre quando o real valoriza, pois suas receitas, que são em moedas estrangeiras, 

reduzem. Já em relação aos demais riscos, é necessário um mapeamento de cada risco a que o 

investidor está exposto, como o jurídico, que está ligado a garantia do cumprimento da lei em 

determinado ambiente. O risco operacional, que está ligado ao ambiente operacional que a 

empresa está inserida, como por exemplo, a degradação da segurança pública que aumenta o 

número de roubos de automóveis e faz com que aumente a sinistralidade das seguradoras e 

isso reduza a margem de lucro delas. Há ainda o risco fiscal, que é aquele onde o governo 

pode vir a aumentar a tributação, ou uma lei que possa ser mal interpretada e leve a empresa a 

recolher indevidamente seus tributos, entre outros. 

O risco sistêmico é um risco geral, que afeta a economia como um todo e por isso 

extremamente difícil de ser mitigado. Como exemplo, citamos a política cambial que traga um 

grande aumento no dólar e afete toda a economia de um país. Por isso que ROSS ET AL 

(2013, p.438) determina que “o retorno esperado de um ativo com risco só depende do risco 

sistemático desse ativo”. 
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6 LIMITAÇÕES 

Existem alguns fatores que limitam o estudo. O primeiro deles é o fato de que a amostra 

combinada de seis maiores bancos e dez maiores empresas não-financeiras, restringe o 

resultado a uma realidade voltada a empresas de grande porte e aos maiores grupos 

financeiros do Brasil, sem que sejam levadas em conta as demais realidades que podem ser 

exploradas em outras pesquisas, como por exemplo, o efeito da participação dos fundos de 

investimentos de distribuidoras de valores mobiliários não ligadas aos maiores conglomerados 

financeiros. Essas empresas financeiras gerariam o mesmo resultado encontrado nos seis 

maiores bancos brasileiros ou talvez não tivessem uma estrutura de gestão de risco semelhante 

e diversificassem menos seus investimentos, concentrando a participação acionária nas 

empresas do IBOVESPA. Outro exemplo, é um cenário em que empresas não-financeiras 

com ações em bolsa, porém fora do IBOVESPA, possam ter maior participação dos seis 

maiores bancos, onde então diversificariam mais e estariam mais dispostos a correr risco. 

Neste caso caberia um estudo para entender a mudança de comportamento dessas empresas 

financeiras do ambiente de nosso estudo para esse aqui comentado. 

Um outro ponto de vista é que este estudo está focado no efeito das participações de empresas 

financeiras em empresas não-financeiras e não tem qualquer viés político. Na análise das 

empresas-foco deste estudo, destacou-se a necessidade de se ter um estudo adicional a este, 

que analise o efeito político da participação dos bancos estatais nas empresas não-financeiras. 

Em uma rápida análise poderia parecer desnecessário este estudo, visto que tais bancos têm, 

muitas vezes, a função de agirem em determinados segmentos com o intuito de desenvolvê-

los e após o objetivo cumprido, devolver o segmento a iniciativa privada, porém constatei, 

como no caso da Operação Lava-Jato da Polícia federal, que nem sempre esse é o resultado 

dessa empreitada e podem ter outras consequências que merecem ser estudadas. 

Não foi o foco deste estudo a análise do efeito da participação dos fundos de pensão nas 

empresas não-financeiras. Apesar dos fundos de pensão terem características de investidores 

de longo prazo, valeria um estudo adicional para analisar esse efeito. 

Um estudo interessante também e que merece ser colocado em prática, porém não é o foco 

deste trabalho, seria sobre a gestão do BNDES sobre as empresas em que possui participação 

acionária e como julgam que as empresas participadas estão desenvolvidas e portanto, não 

precisariam mais de subsídio, iniciando a passagem dessas participações ao mercado privado. 

Como é esta governança? Como são as métricas que garantem a esses administradores que a 

passagem pode ser feita sem danos à empresa participada e ao BNDES, entre outros. 
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Por fim, trata-se de um problema crônico no Brasil, onde as empresas culturalmente se negam 

a prestar informações para pesquisas, o que dificulta entendermos a fundo alguns 

comportamentos encontrados. Geralmente, quando fazemos perguntas mais a fundo às áreas 

de Relacionamento com os Investidores das empresas e informamos que se trata de pesquisa 

acadêmica, somos informados que as informações prestadas à CVM e publicadas em seu site 

e no da empresa são as fontes de informações necessárias e que nenhuma informação 

adicional será prestada. Essa limitação atrapalha estudos sérios no Brasil, que poderiam ajudar 

no desenvolvimento de bons diagnósticos. Em países como os Estados-Unidos, por exemplo, 

há uma fonte abundante de informação das empresas e elas estão mais dispostas a contribuir 

nas pesquisas, inclusive com a formação de estudos de casos. 

 

 

7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação do mercado financeiro na economia real é algo que deve ser seriamente 

discutido e monitorado. Como foi verificado ao longo deste estudo e dentro do foco específico 

desta pesquisa, os seis maiores bancos participam diretamente de empresas não-financeiras, 

mas também usam o expediente de criação de holdings, assim como se fazia nos Estados 

Unidos, até a década de 50, com a finalidade de participarem dessas empresas fora do alcance 

regulatório. Uma das hipóteses da pesquisa era que essas participações ocorressem 

indiretamente, através dos fundos de investimentos, mas não foi detectada nenhuma 

participação relevante, considerando que a pesquisa foi feita sobre a composição de 100% dos 

fundos de investimentos comercializáveis dos cinco maiores brasileiros. A pesquisa detectou 

a participação relevante de bancos em duas empresas financeiras: a CIELO, com 28,65% da 

B.B. Investimentos, do Banco do Brasil e 28,65% da Columbus Holding, empresa do Banco 

Bradesco e a VALE, com participação da BRADESPAR, também do Banco Bradesco, através 

da Holding VALEPAR. Nesses casos em que foram detectadas participações relevantes, 

foram constatadas estratégias com foco de curto prazo, como no caso da CIELO que pagou 

em cinco anos mais dividendos que a média de mercado (a média é o mínimo obrigatório de 

25% do lucro líquido e a CIELO pagou 50% entre 2012 e 2015 e 30% em 2016), e ainda, 

pagando dividendos adicionais expressivos, com o objetivo de dar maior retorno ao investidor 

no curto prazo. Ambas as empresas citadas, possuíam em seus conselhos de administração ex-

executivos ou até mesmo atuais executivos dos bancos controladores, como a VALE, que em 
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2016 tinha o vice-presidente de riscos do Banco Bradesco no conselho de administração, que 

é determinado como “influência significativa” pelas normas internacionais de contabilidade 

(IFRS) e requer uma divulgação específica na nota explicativa de partes relacionadas, mas as 

empresas não cumpriram esse quesito normativo. A legislação norte-americana, até 1999 

proibia que executivos de empresas financeiras fizessem parte da administração de empresas 

não-financeiras.  

Ainda com o objetivo de caracterizar o foco de curto prazo, cito o baixo investimento em 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) por parte da VALE (cerca de 1% contra quase 5% da 

Anglo Gold), levando em consideração que pesquisa e desenvolvimento em um segmento de 

mineração é extremamente importante, dada a natureza de longo prazo do desenvolvimento 

deste tipo de negócio. 

Por fim, mas não menos importante, destaco que a concentração de ambos os mercados em 

que essas empresas atuam demonstram os danos causados a estes segmentos da economia. No 

setor de mineração, a VALE atua como um monopólio e possui 72,20% do mercado e no 

setor de meios eletrônicos de pagamentos, existe um duopólio onde atuam a CIELO (Bancos 

do Brasil e Bradesco) e a REDECARD, essa última, controlada pelo Banco Itaú. Essa 

concentração, em ambos os segmentos de mercado, traz danos a economia nacional com a 

redução do número de competidores e com isso o enxugamento de postos de trabalhos, de 

tributos recolhidos e de redução de opções para os clientes, dadas as regras definidas por 

poucos, sem citar outros malefícios. 

Na revisão feita sobre as normas brasileiras e norte-americanas, foi possível constatar que o 

Brasil já possuía a adoção de uma regulação prudencial mais forte, pois já adotava as técnicas 

definidas por Basiléia antes dos Estados-Unidos. Ao mesmo tempo, os Estados-Unidos se 

anteciparam em criar regulação sobre assuntos importantes que não tratamos ainda hoje, como 

a regulação das “holdings bancárias” desde 1956. Com a adoção da Lei Dodd-Frank, vimos a 

regulação norte-americana mudando de rumo e partindo mais para uma regulação prudencial, 

com monitoramento ao invés da imposição de regras. Como será o futuro da regulação 

brasileira, dado este cenário? O fato é que o caminho da regulação prudencial parece ser 

sólido no Brasil, mas vimos que existem algumas brechas que merecessem ser debatidas e 

tratadas como a permissão de ampla participação de fundos de ações no controle de empresas 

não-financeiras e a falta de regras para a influência significativas de executivos de 

controladoras financeiras em controladas não-financeiras ou ainda, a não previsão do alcance 
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regulatório nas holdings não-financeiras que controlam empresas financeiras (as holdings 

bancárias). 
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9 APÊNDICE A – GLOSSÁRIO 

 

APR: Ativos Ponderados pelo Risco. Em inglês é 

chamado de “RWA – Risk-Weighted Assets”. 

B³: B³ (Brasil, Bolsa, Balcão) é o novo nome da 

bolsa de valores de São Paulo, originado da 

fusão da BM&F Bovespa e da CETIP, com a 

expectativa de incrementar a marca e torna-la 

a 5º maior bolsa do mundo, com valor 

estimado em 13 bilhões de dólares. 

BACEN: Banco Central do Brasil. 

BB: Banco do Brasil S.A. e suas controladas, 

quando aplicável. 

BHC: Banking Holding Company. Trata-se de uma 

empresa que tem o controle acionário de 

bancos. 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

BNDESPAR: BNDES Participações S.A. 

BRADESCO: Banco Bradesco S.A. e suas controladas, 

quando aplicável. 

CADE: Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. É uma autarquia. 

CEF: Caixa Econômica Federal e suas controladas, 

quando aplicável. 

CHINESE WALL: Termo técnico de finanças usado para designar 

a segregação administrativa e física entre a 

tesouraria dos bancos e das gestoras dos 

fundos (asset management) a eles ligadas. 

Trata-se de uma exigência do BACEN com a 

finalidade de evitar possíveis conflitos de 

interesses entre o banco e a administração dos 

recursos de terceiros. 
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C-LEVEL: Nível executivo da empresa (Presidente e 

diretores), denominados pelas siglas que são 

iniciadas com a letra “C”, como CEO (Chief 

Executive Officer – Chefe Executivo de 

Ofício). 

CMN: Conselho Monetário Nacional. 

CPC:  Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

CRA: Community Reinvestiment Act. Lei de 

reinvestimento comunitário Norte-Americana. 

CVM: Comissão de Valores Mobiliários. 

DIREITO CREDITÓRIO: São direitos derivados dos créditos que uma 

empresa tem a receber, como cheques, 

aluguéis, duplicatas ou parcelas de cartão de 

crédito. Funcionam como dívidas convertidas 

em títulos e que podem ser vendas a terceiros 

através de um processo chamado securitização. 

DTVM: Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. 

EMPRESA-ANJO: Empresa que financia as operações iniciais de 

uma start-up, investindo nesta empresa até que 

gere lucro e a partir daí, começa a coletar seu 

retorno, que geralmente costuma ser acima da 

média das empresas já estabelecidas. 

FACTORING: Contrato pelo qual um comerciante ou 

industrial cede, total ou parcialmente, a uma 

instituição financeira créditos de vendas feitas 

a terceiros, em troca do pagamento de certa 

comissão, assumindo a instituição o risco do 

não recebimento dos créditos. 

FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation 

Trata-se de uma agência independente nos 

Estados Unidos, criada em 1933, que tem 

como função preservar e promover a confiança 

do público no sistema financeiro norte-
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americano, garantido depósitos bancários e 

instituições econômicas, identificando, 

monitorando e endereçando riscos para os 

fundos garantidores de depósitos bancários.  

FED: O Sistema de Reserva Federal, também 

conhecido como Federal Reserve ou 

simplesmente como The Fed, é o sistema de 

bancos centrais dos Estados Unidos. A 

estrutura do Sistema de Reserva Federal é 

composta por um Conselho de Governadores 

(Federal Reserve Board), pelo Federal Open 

Market Committe (FOMC) e pelos doze 

presidentes da Federal Reserve Banks 

regionais (bancos centrais regionais), 

localizados nas maiores cidades do país, além 

de numerosos representantes de bancos 

privados dos Estados Unidos e diversos 

conselhos consultivos. 

FHC: Financial Holding Company. Trata-se de uma 

controladora de um conglomerado em que o 

órgão regulador permite controladas apenas 

financeiras e onde não é permitido a 

participação em empresas não-financeiras. 

FIDC: Fundo de Investimento em Direito Creditório. 

Funciona como um condomínio de 

investidores que unem seus recursos em um 

investimento comum de direitos creditórios. 

GEE: Gases Efeito Estufa. 

GLBA: Sigla da lei norte-americana Gramm-Leach-

Bliley. Trata-se da lei de modernização dos 

serviços financeiros, promulgada em 1999. 

HOLDINGS: Sociedade financeira, proprietária de ações de 

outras sociedades e cuja atividade principal 
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resume-se a administração desses valores. 

Trata-se de uma gestora de participações 

societárias e não se dedica a produção de bens 

ou serviços. 

IBOVESPA: O Índice Bovespa (Ibovespa) é um índice de 

bolsa de valores criado para representar o 

desempenho médio do mercado de ações. Seu 

objetivo é refletir em um único número o 

comportamento geral das ações negociadas, 

facilitando o monitoramento e a divulgação da 

rentabilidade do mercado. A carteira teórica de 

ações é composta pelas empresas que 

representam a maior parte do volume 

financeiro negociado na bolsa de valores de 

São Paulo durante um determinado período. O 

Ibovespa simula o desempenho de uma 

aplicação de recursos hipotética nessa carteira 

teórica, em um cenário em que não há aportes 

adicionais nem resgates posteriores e 

considera o reinvestimento de todo o 

dividendo distribuído. Há um valor base 

atribuído na aplicação inicial para que se possa 

fazer a medição em pontos. No momento da 

criação do índice, que foi em 1968, o valor 

base atribuído foi de 100 pontos e a partir 

desta data o índice já sofreu inúmeros ajustes, 

com o intuito de regular o valor em pontos 

para que não fique muito grande. O valor base 

original, com todos os ajustes feitos até hoje, 

equivale a 0,0000000001. 

IBRX-50: Trata-se de uma carteira teórica da Bolsa de 

Valores de São Paulo com o objetivo de ser o 

indicador de desempenho médio das cotações 

dos cinquenta ativos de maior volume de 
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negócios e representatividade do mercado 

brasileiro de ações. 

IFRS: International Financial Reporting Standards. 

Trata-se do conjunto de normas contábeis 

emitido pelo International Accounting 

Standards Board – IASB e adotado por quase 

todos os países que compõem o grupo 

composto pelas maiores economias do mundo 

(G20). É um padrão contábil adotado por 

muitos países ao redor do mundo e hoje o 

padrão contábil vigente no Brasil. 

INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA: É o poder de participar das decisões sobre 

políticas financeiras e operacionais de uma 

investida, mas sem que haja o controle 

individual ou conjunto dessas políticas. 

(Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 

18). 

ITAÚ: Itaú Unibanco Holding S.A. e suas 

controladas, quando aplicável. 

P&D: Pesquisa e Desenvolvimento 

ROA: Return On Asset (Retorno sobre ativos). 

Mostra a percentagem de rentabilidade dos 

ativos de uma empresa. É calculado da 

seguinte forma: Lucro líquido / Ativos. 

ROI: Return On Investiments – Retorno sobre 

Investimentos. Métrica usada para saber 

quanto a empresa ganhará com investimentos, 

onde: ROI = (Ganho obtido – Investimento 

inicial) / Investimento inicial 

SANTANDER: Banco Santander (Brasil) S.A. e suas 

controladas, quando aplicável. 

SMEP: Sistema de Meios Eletrônicos de Pagamentos. 

START-UP: Empresa no estágio inicial de criação. 
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WEBSITE: Página ou conjunto de páginas na Internet com 

diversas informações, acessíveis através de 

computador ou de outro meio eletrônico 

(sítio). 
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10 APÊNDICE B – CARTEIRA TEÓRICA IBOVESPA EM 28/12/2016 

Tabela com as 59 empresas que compõem o IBOVESPA e a participação proporcional, bem 

como a quantidade teórica da composição, em 28/12/2016 (último dia útil do ano e, portanto, 

último pregão de 2016). Para a seleção das dez maiores empresas não-financeiras do 

IBOVESPA, foram excluídas as empresas financeiras (Itaúbanco, Bradesco, Banco do Brasil, 

Itaúsa, e BB Seguridade) que faziam parte das dez maiores no IBOVESPA e também a 

BMFBOVESPA, por não fazer parte do mercado produtivo, pois trata-se da própria bolsa de 

valores.  

A seguir, as empresas selecionadas para a avaliação na pesquisa: 

 

 

Fonte: Web site da BM&FBovespa. Acesso em 07/05/2018 às 22:10h 

Item Código  Ação Tipo Setor de Atuação

Quantidade 

Teórica

Participação 

% Selecionadas

1 ITUB4 ITAUBANCO PN EJ N1 Finanças 3.154.543.181           10,640 

2 BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 Finanças 2.667.162.309             7,666 

3 ABEV3 AMBEV S/A ON EJ Bens de Consumo 4.376.500.804             7,156                        1 

4 PETR4 PETROBRAS PN Energia 4.037.695.282             6,012                        2 

5 VALE5 VALE PNA N1 Mineração 1.945.602.385             4,665                        3 

6 PETR3 PETROBRAS ON Energia 2.708.739.869             4,634 

7 VALE3 VALE ON N1 Mineração 1.469.393.963             3,950 

8 BRFS3 BRF SA ON NM Bens de Consumo 770.759.970             3,701                        4 

9 BBAS3 BRASIL ON NM Finanças 1.225.996.313             3,420 

10 ITSA4 ITAUSA PN EJ N1 Finanças 3.800.710.906             3,094 

11 BVMF3 BMFBOVESPA ON EJ NM Serviços 1.781.453.186             2,961 

12 UGPA3 ULTRAPAR ON NM Atacado / Petroquímica 407.718.132             2,762                        5 

13 CIEL3 CIELO ON NM Serviços 928.681.888             2,579                        6 

14 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM Finanças 671.593.591             1,894 

15 KROT3 KROTON ON NM Serviços 1.403.951.079             1,877                        7 

16 VIVT4 TELEF BRASIL PN Telecomunicações 415.132.117             1,813                        8 

17 JBSS3 JBS ON NM Bens de Consumo 1.552.601.664             1,796                        9 

18 BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 Finanças 572.240.210             1,650 

19 LREN3 LOJAS RENNER ON NM Varejo 635.618.270             1,488                      10      42,433 

20 CCRO3 CCR SA ON NM Infraestrutura 861.253.436             1,339 

21 RADL3 RAIADROGASIL ON NM Varejo 199.233.828             1,205 

22 CTIP3 CETIP ON EJ NM Serviços 259.819.860             1,167 

23 EMBR3 EMBRAER ON NM Autoindústria 734.249.372             1,161 

24 SANB11 SANTANDER BR UNT Finanças 385.747.732             1,134 

25 EQTL3 EQUATORIAL ON EJ NM Energia 198.433.436             1,086 

26 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM Farmacêutico 402.869.293             1,059 

27 SBSP3 SABESP ON NM Infraestrutura 339.985.584             0,961 

28 GGBR4 GERDAU PN N1 Siderurgia 857.256.090             0,930 

29 BRKM5 BRASKEM PNA N1 Química e Petroquímica 264.585.722             0,917 

30 LAME4 LOJAS AMERIC PN Varejo 524.961.325             0,896 

31 WEGE3 WEG ON NM Bens de Capital 569.943.282             0,861 

32 PCAR4 P.AÇUCAR-CBD PN N1 Varejo 155.220.017             0,847 

33 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM Energia 324.757.699             0,822 

34 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 Papel e Celulose 443.765.279             0,779 

35 FIBR3 FIBRIA ON NM Papel e Celulose 229.520.397             0,732 

36 EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM Energia 203.848.707             0,715 

37 BRML3 BR MALLS PAR ON NM Serviços 577.594.681             0,684 

38 CSNA3 SID NACIONAL ON Siderurgia 601.219.554             0,655 

39 TIMP3 TIM PART S/A ON NM Telecomunicações 808.261.052             0,631 

40 CMIG4 CEMIG PN EJ N1 Energia 828.768.266             0,627 

41 ELET3 ELETROBRÁS ON N1 Energia 260.901.814             0,598 

42 CSAN3 COSAN ON NM Energia 153.065.655             0,582 

43 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 Papel e Celulose 388.624.863             0,539 

44 RENT3 LOCALIZA ON EJ NM Serviços 148.809.302             0,496 

45 ESTC3 ESTACIO PART ON ED NM Serviços 307.925.329             0,479 

46 RUMO3 RUMO LOG ON NM Transporte 751.875.556             0,466 

47 MULT3 MULTIPLAN ON N2 Serviços 78.281.384             0,462 

48 QUAL3 QUALICORP ON NM Serviços de Saúde 219.565.318             0,413 

49 NATU3 NATURA ON EJ NM Bens de Consumo 172.108.137             0,399 

50 BRAP4 BRADESPAR PN EJ N1 Diversos 221.534.039             0,339 

51 ENBR3 ENERGIAS BR ON EJ NM Energia 232.602.876             0,314 

52 MRVE3 MRV ON NM Indústria da Construção 276.121.834             0,305 

53 GOAU4 GERDAU MET PN N1 Metalurgia 599.013.041             0,288 

54 CPLE6 COPEL PNB N1 Energia 101.013.662             0,275 

55 SMLE3 SMILES ON NM Serviços 57.049.428             0,257 

56 CYRE3 CYRELA REALT ON NM Indústria da Construção 244.815.936             0,255 

57 MRFG3 MARFRIG ON NM Produção Agropecuária 317.592.497             0,211 

58 USIM5 USIMINAS PNA N1 Siderurgia e Metalurgia 481.382.726             0,197 

59 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM Infraestrutura 198.961.859             0,160 

49.508.634.987,00         100,000 

16.603.372,24

Quantidade Teórica

Redutor
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11 APÊNDICE C – TABELAS COM O DESEMPENHO POR SEGMENTO 

11.1 SEGMENTO DE ATACADO 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Margem 

nas 

vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões   US$ milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 400 Rodoil RS  763,5  8,6  12,2   1,1  10,39   NI   NI   Não   Brasileiro  

2 400 Petrobrás Distribuidora RJ  27.020,1  -143,4  2.358,9  - 0,5   2,82   1.555,1  3.714   Não   Estatal  

3 370 Boticário / Cálamo PR  994,2   119,4  274,1   12,0   1,00   NI  1.018   Não   Brasileiro  

4 365 Ipiranga RJ  20.747,2   373,7  1.411,6   1,8   4,70   421,7  2.249   Não   Brasileiro  

5 360 Brasilgás SP  418,7  29,1  99,2   7,0   2,54   88,1  793   Não   Brasileiro  

6 335 Raizen Combustíveis RJ  18.764,4   372,7  907,9   2,0   5,71   NI  1.759   Não   Bras. - ang. -hol.  

7 325 Total Combustíveis PE  1.392,1  -3,6  20,7  - 0,3   9,45   NI   NI   Não   Brasileiro  

8 255 Petrobahia BA  456,4  5,9  18,5   1,3  10,88   227,2  81   Não   Brasileiro  

9 255 Petróleo Sabbá AM  1.841,8  25,5  170,1   1,4   5,74   NI   NI   Não   Bras. - ang. -hol.  

10 250 Ruff SP  526,3  6,3  27,6   1,2  14,53   208,8  100   Não   Brasileiro  

11 250 Copersucar SP  2.632,0  5,8  114,0   0,2   1,77   403,1  599   Não   Brasileiro  

12 245 Raízen Mime SC  928,1  24,5  73,4   2,6   8,89   NI   NI   Não   Bras. - ang. -hol.  

13 230 Ale RN  3.894,4  22,8  76,8   0,6   7,02   114,2  1.246   Não   Brasileiro  

14 225 Taurus MS  560,4  9,2  43,7   1,6   8,95   551,7  56   Não   Brasileiro  

15 200 Tambasa MG  625,9  44,6  218,5   7,1   2,00   NI   NI   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil", (EXAME, 2017, p. 294). 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Petrobrás Distribuidora 27.020,1  

2 Ipiranga 20.747,2  

3 Raízen Combustíveis 18.764,4  

4 Ale  3.894,4  

5 Amaggi Commodities  3.280,9  

6 Copersucar  2.632,0  

7 Makro  2.115,7  

8 Cofco Agri 1.874,4 

9 Petróleo Sabbá 1.841,8 

10 Total Combustíveis  1.392,1  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 294) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, já 

descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das maiores - 

em % 
 

Reais realizáveis para cada real de dívida no 

curto prazo - Nº de índice 

1 Rodoil  68,7  
 

1 Petrobrás Distribuidora 24,1  
 

1 Ruff  4,38  

2 Fic Petróleo  53,6  
 

2 Ipiranga 18,5  
 

2 Total Combustíveis  3,61  

3 Coopercitrus  31,2  
 

3 Raízen Combustíveis 16,7  
 

3 Tambasa  3,18  

4 Potencial Petróleo  28,9  
 

4 Ale 3,5  
 

4 Petróleo Sabbá  3,09  

5 Copersucar  20,5  
 

5 Amaggi Commodities 2,9  
 

5 Brasilgás  2,90  

6 Copercampos  14,5  
 

6 Copersucar 2,3  
 

6 Raízen Mime  2,56  

7 Total Combustíveis  14,2  
 

7 Petróleo Sabbá 2,6  
 

7 Ultragaz  2,33  

8 Taurus  13,8  
 

8 Total Combustíveis 1,2  
 

8 Taurus  2,27  

9 Zema Petróleo  12,3  
 

9 Ultragaz 1,1  
 

9 Petrobrás Distribuidora  2,18  

10 Larco Distribuidora de 

Combustível 

 11,7  
 

10 Grupo Martins 1,1  
 

10 Raízen Combustíveis  2,13  

Mediana: 46 empresas  1,5  
 

Mediana: 49 empresas 0,7  
 

Mediana: 40 empresas  1,47  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no ano - 

em % 
 

Riqueza criada por empregado - em US$ 
    

1 Rodoil  56,4  
 

1 Petrobrás Distribuidora 

 

1.555.086  
    

2 Boticário / Cálamo  32,6  
 

2 Comexport Trading  800.346  
    

3 Petrobahia  29,7  
 

3 Taurus  551.738  
    

4 Brasilgás  29,4  
 

4 Ipiranga  421.653  
    

5 Arcom  27,4  
 

5 Copersucar  403.093  
    

6 Raízen Combustíveis  27,1  
 

6 Zema Petróleo  331.098  
    

7 Raízen Mime  26,5  
 

7 Cisa  288.276  
    

8 Ale  26,4  
 

8 Fic Petróleo  255.227  
    

9 Potencial Petróleo  25,2  
 

9 Potencial Petróleo  229.490  
    

10 Ipiranga  24,6  
 

10 Petrobahia  227.211  
    

Mediana: 38 empresas  17,1  
 

Mediana: 26 empresas  102.945  
    

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 294) 
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11.2 SEGMENTO DE BENS DE CONSUMO 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

           

Ranking 

Pontos 

* Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Margem 

nas 

vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões   US$ milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 585 Laticínios Bela Vista GO  843,7   46,1  212,1   5,5   2,55  82,5  2.281   Não   Brasileiro  

2 510 Ambev SP  6.467,6   3.363,7   13.892,2   52,0   0,23  318,1   21.084   Sim   Belga  

3 475 Cargill SP  10.113,2  205,5   1.241,6   2,0   2,52   NI  8.861   Não   Americano  

4 465 Natura SP  1.760,6   91,2  319,9   5,2   0,90  178,2  4.907   Sim   Brasileiro  

5 445 M. Dias Branco CE  1.670,0  233,5   1.372,5   14,0   0,92  40,8   16.576   Sim   Brasileiro  

6 425 Arosuco AM  689,2  606,4   1.472,3   88,0   0,42  951,8   711   Não   Belga  

7 400 Três Corações CE  613,9   54,1  203,5   8,8   1,71   NI   NI   Não  

 Brasilo-

holand  

8 385 Bunge SP  9.014,1  257,9   2.696,4   2,9   1,73   NI  7.957   Não   Holandês  

9 320 Camil SP  1.145,8   54,3  421,9   4,7   1,13  69,3  4.466   Não   Brasileiro  

10 320 P&G AM  634,2  - 349,8   1.367,5  - 55,1   0,26   NI  2.029   Não   Americano  

11 320 CRBS SP  4.847,9  170,8  882,1   3,5   3,29  263,3   10.727   Não   Belga  

12 230 BRF SC  9.022,6  - 103,3   3.828,8  -1,1   0,66  34,3   85.892   Sim   Brasileiro  

13 210 Norsa CE  857,1   96,9  492,6   11,3   0,80   NI   NI  
 

 Brasileiro  

14 140 JBS SP  8.690,4   24,3   7.578,8   0,3   0,50   NI   NI   Sim   Brasileiro  

15 125 Aurora Alimentos SC  2.442,9   36,7  531,8   1,5   1,58  18,6   26.392   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 306) 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas 

líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Cargill 10.113,2  

2 BRF 9.022,6  

3 Bunge 9.014,1  

4 JBS 8.690,4  

5 Ambev 6.467,6  

6 JBS Foods 5.640,4  

7 CRBS 4.847,9  

8 ADM 4.262,8 

9 Unilever Brasil 2.852,3 

10 Spal 2.534,2  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 306) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE 

MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, já 

descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das 

maiores - em % 
 

Reais realizáveis para cada real de dívida 

no curto prazo - Nº de índice 

1 Três corações  17,8  
 

1 Cargill  10,7  
 

1 P&G  4,80  

2 Camil  16,1  
 

2 BRF  9,6  
 

2 Arosuco  3,28  

3 Laticínios Bela Vista  16,0  
 

3 Bunge  9,6  
 

3 M. Dias Branco  2,87  

4 P&G  8,1  
 

4 JBS  9,2  
 

4 Laticínios Bela Vista  2,79  

5 M. Dias Branco  5,8  
 

5 Ambev  6,9  
 

5 Bunge  2,25  

6 Arosuco  4,8  
 

6 CRBS  5,1  
 

6 Camil  1,62  

7 Aurora Alimentos  3,6  
 

7 Spal  2,7  
 

7 CRBS  1,55  

8 Pif Paf  0,7  
 

8 Aurora Alimentos  2,6  
 

8 Cargill  1,49  

9 BRF -1,1  
 

9 Natura  1,9  
 

9 Vonpar Refrescos  1,48  

10 Itambé Alimentos -1,6  
 

10 M. Dias Branco  1,8  
 

10 Aurora Alimentos  1,43  

Mediana: 40 empresas - 8,2  
 

Mediana: 41 empresas  1,1  
 

Mediana: 24 empresas  1,25  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no ano 

- em % 
 

Riqueza criada por empregado - em 

US$ 
    

1 Três corações  23,9  
 

1 Arosuco 951.799  
    

2 Natura  23,7  
 

2 Ambev 318.074  
    

3 Laticínios Bela Vista  21,5  
 

3 CRBS 263.264  
    

4 Norsa  19,7  
 

4 Natura 178.166  
    

5 Ambev  19,4  
 

5 Laticínios Bela Vista 82.533  
    

6 Cargill  16,5  
 

6 Camil 69.347  
    

7 M. Dias Branco  16,4  
 

7 J. Macêdo 60.415  
    

8 Bianchini  14,0  
 

8 M. Dias Branco 40.819  
    

9 Vonpar Refrescos  12,6  
 

9 BRF 34.349  
    

10 Camil  11,6  
 

10 Frigol 27.180  
    

Mediana: 19 empresas  11,6  
 

Mediana: 11 empresas 69.347  
    

 

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 306) 
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11.3 SEGMENTO DE EDUCAÇÃO PRIVADA 

O segmento de educação possui a seguinte distribuição em relação a participação % 

 

 

Fonte: Hoper Educação 

http://arte.folha.uol.com.br/graficos/j0KtO/?w=620&h=600 

 

 

Este mesmo mercado, visto pela Receita Líquida em R$ milhões 

 

Fonte: Hoper Educação 

http://arte.folha.uol.com.br/graficos/j0KtO/?w=620&h=600 

 

Por fim, este mesmo mercado visto pela ótica de matrícula para cursos presenciais e a 

distância (2016, em milhares) 

 

Fonte: Hoper Educação 

http://arte.folha.uol.com.br/graficos/j0KtO/?w=620&h=600 
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11.4 SEGMENTO DE ENERGIA 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Margem 

nas vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões  

 US$ 

milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 570 CTEEP SP  2.377,7   1.445,6   3.105,1   60,8   0,53  1.727,7  1.481   Sim   Colombiano  

2 520 Petrogal Brasil RJ  893,4  414,9  885,4   46,4   0,28  3.075,1   61   Não   Português  

3 430 Comerc Energia SP  405,1   7,7   14,1   1,9   22,14  249,9   193   Não   Brasileiro  

4 345 CPFL Brasil SP  652,7   31,5   33,7   4,8   2,30  969,1   88   Não   Brasileiro  

5 310 Chesf PE  3.977,1   1.126,0   3.877,6   28,3   0,56  559,6  4.573   Não   Estatal  

6 300 Furnas RJ  6.141,1   2.851,0   5.987,9   46,4   0,51  1.445,9  3.834   Não   Estatal  

7 275 Petrobrás RJ  69.918,1  -1.949,7   83.045,9  -2,8   0,32  1.037,1   51.255   Sim   Estatal  

8 270 Usina Colombo SP  468,9   89,6  348,2   19,1   0,61   NI   NI   Não   Brasileiro  

9 225 Bahiagás BA   396,7   37,5  171,8   9,5   1,91  297,1   231   Não   Estatal  

10 215 AES Eletropaulo SP  3.654,7   37,7  902,1   1,0   0,85  417,0  7.280   Sim   Americano  

11 210 CEEE-GT RS  587,1  272,0  675,9   46,3   0,46  410,7  1.175   Sim   Estatal  

12 200 Alto Alegre SP  542,2   72,1  380,0   13,3   0,44   NI   11.371   Não   Brasileiro  

13 150 Cemar MA  960,6  123,1  694,7   12,8   0,54  459,2  1.132   Sim   Brasileiro  

14 140 BG Brasil RJ  3.145,2  856,0   4.061,0   27,2   0,20   NI   NI   Não   Anglo-holand.  

15 130 Light SESA RJ  2.713,7  - 32,2  824,5  -1,2   0,73  644,7  3.852   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 314) 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Petrobrás 69.918,1  

2 Furnas 6.141,1  

3 Chesf 3.977,1  

4 Itaipu Binacional 3.811,6  

5 AES Eletropaulo 3.654,7  

6 Cemig Distribuição 3.321,4  

7 BG Brasil 3.145,2  

8 Light SESA 2.713,7  

9 Eletronorte 2.703,5  

10 Copel Distribuição 2.615,6  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 314) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE 

MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, já 

descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das maiores 

- em % 
 

Reais realizáveis para cada real de dívida 

no curto prazo - Nº de índice 

1 Petrogal Brasil  48,0  
 

1 Petrobrás  42,6  
 

1 Comerc Energia  4,08  

2 Brenco  45,4  
 

2 Furnas  3,7  
 

2 Bahiagás  3,00  

3 Biosev  43,1  
 

3 Chesf  2,4  
 

3 Alto Alegre  2,55  

4 Eletrobrás Rondônia  38,3  
 

4 AES Eletropaulo  2,2  
 

4 CTEEP  2,42  

5 Adecoagro Vale do Ivinhema  29,3  
 

5 Cemig Distribuição  2,0  
 

5 Usina Colombo  1,98  

6 Eletrobrás   26,8  
 

6 BG Brasil  1,9  
 

6 Cemar  1,82  

7 BG Brasil  26,0  
 

7 Light SESA  1,7  
 

7 Engie Brasil Energia  1,78  

8 Copel GET  25,0  
 

8 Eletronorte  1,6  
 

8 Eletrobrás  1,72  

9 Eletronuclear  22,9  
 

9 Copel Distribuição  1,6  
 

9 Taesa  1,70  

10 Usina Couripe  20,9  
 

10 CTEEP  1,4  
 

10 Usina Guarani  1,53  

Mediana: 67 empresas - 8,8  
 

Mediana: 78 empresas  0,5  
 

Mediana: 76 empresas  0,96  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no ano - em 

% 
 

Riqueza criada por empregado - em US$ 
    

1 CPFL Brasil  65,6  
 

1 Petrogal Brasil  3.075.061  
    

2 Petrogal Brasil  45,7  
 

2 CTEEP  1.727.747  
    

3 CTEEP  45,4  
 

3 Furnas  1.445.914  
    

4 CEEE-GT  40,2  
 

4 BMTE  1.396.468  
    

5 Comerc Energia  30,5  
 

5 Santo Antônio Energia  1.145.196  
    

6 Chesf  29,0  
 

6 Petrobrás  1.037.123  
    

7 Usina Colombo  24,2  
 

7 Enel Distribuição Rio  1.026.820  
    

8 EDF Norte Fluminense  23,4  
 

8 CPFL Brasil 969.069  
    

9 CEG  23,0  
 

9 EDP Comercializadora 958.781  
    

10 Comgás  22,8  
 

10 

Rio Paranapanema 

Energia 948.484  
    

Mediana: 64 empresas  11,8  
 

Mediana: 60 empresas 524.178  
    

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 314) 
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11.5 SEGMENTO DE MINERAÇÃO 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Marge

m nas 

vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões   US$ milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 765 Vale RJ  14.551,1  3.762,7  40.481,8   25,9   0,16   158,5  44.844   Sim   Brasileiro  

2 625 Kinross Brasil Mineração MG  630,6   113,4  1.325,6   18,0   0,36   NI  1.535   Não   Canadense  

3 605 Salobo RJ  1.112,5   187,1  2.726,1   16,8   0,33   NI  1.911   Não   Brasileiro  

4 575 Anglo Gold Ashanti MG  543,7   120,5  476,7   22,2   0,80   76,5  4.743   Não   Sul-africano  

5 570 Hydro Paragominas PA  375,9  54,0  903,7   14,4   0,36   93,3  1.402   Não   Norueguês  

6 555 Votorantim Metais Zinco MG  742,7  43,1  1.214,1   5,8   0,30   68,3  3.605   Não   Brasileiro  

7 520 MRN PA  423,9   140,1  344,0   33,0   0,57   178,4  1.497   Não   Brasileiro  

8 495 Mineração Serra Grande GO  175,8  18,6  80,4   10,6   1,19   55,7  1.174   Não   Sul-africano  

9 325 AWA Brasil SP  489,3  15,2  2.076,3   3,1   0,22   NI   NI   Não   Americano  

10 265 Anglo American MG  439,9  9,0  759,8   2,1   0,19   NI   NI   Não   Inglês  

11 75 Magnesita Mineração BA  165,5  6,7  18,2   4,0   0,42   NI   NI   Não   Americano  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 334) 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Vale 14.551,1  

2 Salobo  1.112,5  

3 Votorantim Metais Zinco 742,7  

4 

Kinross Brasil 

Mineração 630,6  

5 Anglo Gold Ashanti 543,7  

6 Copebrás 504,0  

7 AWA Brasil 489,3  

8 Anglo American 439,9  

9 MRN 423,9  

10 Hydro Paragominas 375,9  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 334) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, já 

descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das 

maiores - em % 
 

Reais realizáveis para cada real de dívida no 

curto prazo - Nº de índice 

1 Anglo American 157,4  
 

1 Vale 72,2  
 

1 Hydro Paragominas  3,11  

2 Votorantim Metais Zinco  3,3  
 

2 Salobo 5,5  
 

2 Salobo  2,29  

3 Kinross Brasil Mineração  2,3  
 

3 Votorantim Metais Zinco 3,7  
 

3 Kinross Brasil Mineração  2,12  

4 Vale  0,1  
 

4 Kinross Brasil Mineração 3,1  
 

4 AWA Brasil  1,90  

5 Mineração Serra Grande  -  
 

5 Anglo Gold Ashanti 2,7  
 

5 Vale  1,55  

6 Salobo - 3,0  
 

6 AWA Brasil 2,4  
 

6 Votorantim Metais Zinco  1,54  

7 Hydro Paragominas - 3,6  
 

7 Anglo American 2,2  
 

7 Mineração Serra Grande  1,37  

8 Anglo Gold Ashanti - 4,0  
 

8 MRN 2,1  
 

8 Magnesita Mineração  1,22  

9 AWA Brasil - 12,4  
 

9 Hydro Paragominas 1,9  
 

9 Anglo Gold Ashanti  0,93  

10 MRN - 17,5  
 

10 Mineração Serra Grande 0,9  
 

10 Anglo American  0,63  

Mediana: 10 empresas - 1,5  
 

Mediana: 12 empresas 2,5  
 

Mediana: 11 empresas  1,54  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no ano - em 

% 
 

Riqueza criada por empregado - em US$ 
    

1 MRN  32,4  
 

1 MRN  178.440  
    

2 Anglo Gold Ashanti  21,1  
 

2 Vale  158.518  
    

3 Mineração Serra Grande  20,0  
 

3 Hydro Paragominas  93.258  
    

4 Vale  9,1  
 

4 Anglo Gold Ashanti  76.458  
    

5 Kinross Brasil Mineração  8,6  
 

5 Votorantim Metais Zinco  68.299  
    

6 Salobo  6,7  
 

6 Mineração Serra Grande  55.743  
    

7 Hydro Paragominas  6,0  
 

7 
      

8 Votorantim Metais Zinco  3,5  
 

8 
      

9 Anglo American  1,2  
 

9 
      

10 AWA Brasil  0,7  
 

10 
      

Mediana: 10 empresas  7,6  
 

Mediana: 6 empresas  84.858  
    

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 334) 
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11.6 SEGMENTO DE SERVIÇOS 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Margem 

nas 

vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões   US$ milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 785 Cielo SP  2.309,1  1.156,5  2.847,5   50,1   0,31   1.143,3  1.462   Sim   Brasileiro  

2 640 Smiles SP  485,2   162,3  195,2   33,4   0,82   2.293,9  105   Sim   Brasileiro  

3 470 Serasa Experian SP  663,6   122,0  286,1   18,4   0,84   NI   NI   Não   Irlandês  

4 430 Localiza MG  1.065,2   147,2  723,4   13,8   0,55   70,3  4.865   Sim   Brasileiro  

5 400 EDE MG  404,1   415,1  1.442,5  102,7   0,23   55,4  5.269   Não   Brasileiro  

6 395 BM&F Bovespa SP  713,5   418,2  6.074,4   58,6   0,07   416,6  1.341   Sim   Pulverizado  

7 380 Rede (Redecard) SP  1.839,3   960,5  6.407,4   52,2   0,09   916,2  1.492   Não   Brasileiro  

8 365 Sapore SP  466,3  10,3  17,5   2,2   3,38   18,4  14.401   Não   Brasileiro  

9 350 Cateno SP  779,6   161,6  3.879,6   20,7   0,19   NI   NI   Não   Brasileiro  

10 315 Cetip RJ  395,3   180,6  591,3   45,7   0,25   470,1  687   Sim   Pulverizado  

11 315 Accenture SP  837,0  -2,2  355,0  - 0,3   1,47   NI   NI   Não   Americano  

12 245 Sodexo SP  387,1   137,2  611,8   35,5   0,26   NI   NI   Não   Francês  

13 225 Alelo SP  378,1  98,2  475,6   26,0   0,24   326,9  598   Não   Brasileiro  

14 170 Atento SP  881,9  14,8  99,6   1,7   1,57   10,7  75.401   Não   Americano  

15 150 

Movida Rent a 

Car 
SP 

 492,3  27,7  282,2   5,6   0,64   51,7  2.481   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 350) 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Correios  5.265,8  

2 Cielo  2.309,1  

3 Rede (Redecard)  1.839,3  

4 Localiza  1.065,2  

5 Atento 881,9  

6 Accenture 837,0  

7 Cateno 779,6  

8 BM&F Bovespa 713,5  

9 Serasa Exeprian 663,6  

10 Dedic 595,3  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 350) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE 

MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, já 

descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das maiores - 

em % 
 

Reais realizáveis para cada real de dívida 

no curto prazo - Nº de índice 

1 Movida Rent a Car  71,3  
 

1 Cielo 12,9  
 

1 Cateno  5,92  

2 Smiles  16,5  
 

2 Rede (Redecard) 10,2  
 

2 BM&F Bovespa  4,05  

3 Sapore  12,8  
 

3 Localiza 5,9  
 

3 Serasa Experian  2,20  

4 Localiza  9,3  
 

4 Atento 4,9  
 

4 Accenture  1,79  

5 Cetip  5,5  
 

5 Accenture 4,7  
 

5 Cielo  1,65  

6 EDE  0,2  
 

6 Cateno 4,3  
 

6 EDE  1,37  

7 Alelo - 1,1  
 

7 BM&F Bovespa 4,0  
 

7 Smiles  1,33  

8 Rede (Redecard) - 2,3  
 

8 Serasa Experian 3,7  
 

8 Sodexo  1,26  

9 Accenture - 2,3  
 

9 Dedic 3,3  
 

9 Rede (Redecard)  1,25  

10 Cielo - 2,6  
 

10 Movida Rent a Car 2,7  
 

10 Alelo  1,20  

Mediana: 15 empresas - 2,3  
 

Mediana: 17 empresas 3,7  
 

Mediana: 16 empresas  1,25  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no ano 

- em % 
 

Riqueza criada por empregado - em US$ 
    

1 Smiles  50,6  
 

1 Smiles  2.293.850  
    

2 Sapore  45,7  
 

2 Cielo  1.143.279  
    

3 Cielo  35,8  
 

3 Rede (Redecard)  916.206  
    

4 Serasa Experian  29,5  
 

4 Cetip  470.068  
    

5 EDE  26,5  
 

5 BM&F Bovespa  416.635  
    

6 Cetip  24,5  
 

6 Alelo  326.903  
    

7 Sodexo  19,6  
 

7 Localiza  70.255  
    

8 Localiza  19,1  
 

8 EDE  55.439  
    

9 Alelo  18,0  
 

9 Movida Rent a Car  51.747  
    

10 Atento  14,9  
 

10 Sapore  18.427  
    

Mediana: 16 empresas  18,6  
 

Mediana: 11 empresas  326.903  
    

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 350) 
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11.7 SEGMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede 

 Vendas 

líquidas  

Lucro 

líquido 

ajustado 

Patrimônio 

líquido 

ajustado 

Margem 

nas 

vendas Giro 

Riqueza 

criada por 

empregado 

Nº de 

empregados 

Negócio 

em bolsa 

Controle 

acionário 

         US$ milhões  

 US$ 

milhões   US$ milhões  em % 

em nº 

índice em US$ mil       

1 610 TData  SP  764,0   224,6  332,3   29,4   1,43   NI  90   Não   Espanhol  

2 505 Algar telecom MG  272,4  54,9  341,9   20,2   0,34   101,0  2.387   Não   Brasileiro  

3 455 Telefônica SP  12.106,7  1.046,9  21.961,9   8,6   0,37   254,5  33.331   Sim   Espanhol  

4 450 Level 3 Brasil SP  246,0  36,1  72,4   14,7   0,89   NI  601   Não   Brasileiro  

5 420 TIM SP  4.747,5   276,3  5.153,1   5,8   0,45   NI   NI   Não   Italiano  

6 405 Intelig Telecom RJ  239,9  23,3  319,0   9,7   0,39   NI   NI   Não   Italiano  

7 380 Algar Multimídia MG  145,2  26,9  160,9   18,6   0,59   NI  1.065   Não   Brasileiro  

8 355 Embratel TVSAT RJ  1.109,2  -156,2  583,5  - 14,1   1,19   NI  56   Não   Mexicano  

9 345 TEL Telecom SP  239,5  2,8  26,1   1,2   2,83   25,2  9.033   Não   Brasileiro  

10 330 Oi Móvel DF  3.124,8   382,9  2.740,9   12,3   0,44   NI   NI   Não   Português  

11 230 Star One RJ  196,1  53,7  437,6   27,4   0,23   NI  191   Não   Mexicano  

12 220 Oi  RJ  1.746,5  -2.192,1  3.767,1  - 125,5   0,10   40,7  13.971   Sim   Brasileiro  

13 200 Claro SP  9.846,9  -108,5  4.911,8  - 1,1   0,50   NI  32.571   Não   Mexicano  

14 165 Primesys SP  161,6  0,9  171,9   0,5   0,63   NI  259   Não   Mexicano  

15 120 Telemar RJ  2.914,4  -781,4  4.620,6  - 26,8   0,25   NI   NI   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 358) 

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 

Vendas 

líquidas 

1 Telefônica 12.106,7  

2 Claro  9.846,9  

3 TIM  4.747,5  

4 Oi Móvel  3.124,8  

5 Telemar  2.914,4  

6 Oi  1.746,5  

7 Embratel TVSAT   1.109,2  

8 Nextel 893,3  

9 Tdata 764,0  

10 Algar Telecom 272,4  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 358) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO 
  

LIDERANÇA DE 

MERCADO 
  

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

Aumento de vendas liquidas no ano, 

já descontada a inflação - em % 
 

Mercado conquistado nas vendas das 

maiores - em % 
 

Reais realizáveis para cada real de 

dívida no curto prazo - Nº de índice 

1 Embratel TVSAT  21,4  
 

1 Telefônica 31,0  
 

1 TData   2,26  

2 Algar Multimídia  12,4  
 

2 Claro 25,2  
 

2 Intelig Telecom  1,98  

3 Star One  12,2  
 

3 TIM 12,2  
 

3 TIM  1,32  

4 Algar Telecom - 3,1  
 

4 Oi Móvel 8,0  
 

4 Embratel TVSAT  1,22  

5 Intelig Telecom - 5,1  
 

5 Telemar 7,5  
 

5 TEL Telecom  1,20  

6 Level 3 Brasil - 5,2  
 

6 Oi  4,5  
 

6 Primesys  1,14  

7 Primesys - 5,3  
 

7 Embratel TVSAT 2,8  
 

7 Level 3 Brasil  1,04  

8 TData  - 10,7  
 

8 TData  2,0  
 

8 Telemont  0,99  

9 Claro - 12,2  
 

9 Algar Telecom 0,7  
 

9 Algar Multimídia  0,88  

10 Oi Móvel - 16,7  
 

10 Telemont 0,7  
 

10 Telefônica  0,86  

Mediana: 16 empresas - 11,4  
 

Mediana: 17 empresas 2,0  
 

Mediana: 16 empresas  0,94  

           
RENTABILIDADE 

  
RIQUEZA/EMPREGADO 

     
Retorno do investimento obtido no 

ano - em % 
 

Riqueza criada por empregado - em 

US$ 
    

1 Level 3 Brasil  49,9  
 

1 Telefônica  254.549  
    

2 TData   40,0  
 

2 Algar Telecom  100.960  
    

3 Algar Multimídia  16,0  
 

3 Oi  40.659  
    

4 Algar Telecom  15,2  
 

4 TEL Telecom  25.228  
    

5 Oi Móvel  13,4  
 

5 
      

6 Star One  9,9  
 

6 
      

7 Intelig Telecom  7,3  
 

7 
      

8 TEL Telecom  6,2  
 

8 
      

9 TIM  5,3  
 

9 
      

10 Telefônica  4,5  
 

10 
      

Mediana: 15 empresas  6,2  
 

Mediana: 4 empresas  70.810  
    

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 358) 
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11.8 SEGMENTO DE VAREJO 

As melhores – Classificação por pontos obtidos 

Ranking Pontos Empresa Sede  Vendas 
líquidas  

Lucro líquido 
ajustado 

Patrimônio 
líquido 

ajustado 

Margem 
nas 

vendas 

Giro Riqueza 
criada por 
empregado 

Nº de 
empregados 

Negócio 
em bolsa 

Controle 
acionário 

     US$ milhões   US$ milhões   US$ milhões  em % em nº 
índice 

em US$ mil    

1 370 RaiaDrogasil SP 3.424,2   130,3  921,0   3,8   1,95  41,6   28.844   Sim   Brasileiro  

2 365 Lojas Renner RS 1.799,2   184,7  833,1   10,3   1,09  70,8   15.999   Sim   Pulverizado  

3 350 Comercial Zaragoza SP  546,2   28,1  83,2   5,1   3,07   NI   NI   Não   Brasileiro  

4 350 Movéis Gazin PR  748,8   28,0  274,6   3,7   1,40  34,4   7.135   Não   Brasileiro  

5 310 Clamed Farmácias SC  533,0   14,4  45,3   2,7   3,34  23,4   5.232   Não   Brasileiro  

6 300 Giassi Supermercado RJ  488,2   20,8  81,7   4,3   3,29  21,8   5.347   Não   Brasileiro  

7 275 Lojas Americanas RJ 3.251,1   74,5  645,5   2,3   0,82  48,7   21.166   Sim   Brasileiro  

8 275 Armazéns Mateus MA 1.325,0   73,8  302,0   5,6   2,45   NI   5.008   Não   Brasileiro  

9 270 Sonda SP  933,1   39,3  59,6   4,2   3,63  17,7   9.198   Não   Brasileiro  

10 250 Lojas CEM SP 1.033,3   97,5  703,6   9,4   1,09   NI   NI   Não   Brasileiro  

11 240 Extrafarma PA  500,9   0,5  408,4   0,1   0,90  20,0   5.846   Não   Brasileiro  

12 240 Via Varejo SP 5.917,4  - 62,7  883,6  -1,1   1,19  30,7   47.993   Sim   Francês  

13 235 Magazine Luiza SP 2.937,3   31,4  231,5   1,1   1,54  35,8   21.088   Sim   Brasileiro  

14 220 Unidasul RS  497,3   7,8  26,4   1,6   3,11   NI   NI   Não   Brasileiro  

15 210 Newland CE  376,1   7,6  52,8   2,0   6,04  47,5  812   Não   Brasileiro  

* Ranking por pontuação dada pela revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil", da 
Revista Exame, Agosto de 2017 (EXAME, 2017, p. 370). 

      

 

As maiores 

Classificação das empresas por vendas líquidas (em milhões US$) 

Ranking Empresa 
Vendas 
líquidas 

1 Via Varejo  5.917,4  

2 RaiaDrogasil  3.424,2  

3 Lojas Americanas  3.251,1  

4 Magazine Luiza  2.937,3  

5 Lojas Renner  1.799,2  

6 Armazém Mateus  1.325,0  

7 Lojas CEM  1.033,3  

8 Sonda 933,1  

9 Móveis Gazin 748,8  

10 Comercial Zaragoza 546,2  

Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 370) 
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Os números do setor 

CRESCIMENTO   LIDERANÇA DE MERCADO   LIQUIDEZ CORRENTE  

Aumento de vendas liquidas no ano, já 
descontada a inflação - em %  

Mercado conquistado nas vendas das 
maiores - em %  

Reais realizáveis para cada real de dívida no 
curto prazo - Nº de índice 

1 Armazém Mateus  23,6   1 GPA 10,3   1 Lojas CEM  4,18  

2 Newland  21,1   2 Via Varejo 7,6   2 Móveis Gazin  2,45  

3 RaiaDrogasil  13,4   3 RaiaDrogasil 4,4   3 Extrafarma  2,13  

4 Clamed Farmácias  12,9   4 Lojas Americanas 4,2   4 Armazém Mateus  1,98  

5 Mateus Supermercados  11,1   5 Magazine Luiza 3,8   5 Giassi Supermercado  1,91  

6 Farmácia Pague Menos  9,9   6 B2W Digital 3,2   6 Coop  1,81  

7 Extrafarma  9,6   7 Lojas Renner 2,3   7 B2W Digital  1,67  

8 Supermercado Bahamas  7,5   8 Farmácia Pague Menos 2,2   8 Marisa Lojas  1,62  

9 Drogaria São Paulo  7,4   9 Droagrias São Paulo 2,0   9 Comercial Zaragoza  1,62  
10 Unidasul 

 6,5  

 
10 Cnova 

1,8  

 
10 RaiaDrogasil 

 1,57  

Mediana: 46 empresas - 1,9   Mediana: 47 empresas 1,2   Mediana: 34 empresas  1,35  

           

RENTABILIDADE   RIQUEZA/EMPREGADO      

Retorno do investimento obtido no ano - em 
%  Riqueza criada por empregado - em US$     

1 Comercial Zaragoza  33,6   1 Lojas Renner  70.779      

2 Sonda  29,3   2 Lojas Americanas  48.718      

3 Clamed Farmácias  28,4   3 Newland  47.537      

4 Unidasul  26,3   4 RaiaDrogasil  41.617      

5 Supermercado Savegnago  24,2   5 Magazine Luiza  35.830      

6 Giassi Supermercado  23,3   6 Móveis Gazin  34.395      

7 Zona Sul  22,8   7 Via Varejo  30.652      

8 Supermercados Mundial  21,7   8 Panvel Farmácias  28.971      

9 Lojas Renner  20,3   9 Farmácia Pague Menos  27.426      

10 Supermercado Bahamas  19,7   10 Dpaschoal  25.943      

Mediana: 32 empresas  11,2   Mediana: 21 empresas  23.614      
Revista "Melhores & Maiores - As 1000 maiores empresas do Brasil" (EXAME, 2017, p. 370) 
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12 APÊNDICE D – TABELAS COM AS PARTICIPAÇÕES DOS FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS NAS 10 MAIORES EMPRESAS DO IBOVESPA 

A seguir, são apresentadas as tabelas contendo os patrimônios líquidos de cada uma das dez 

maiores empresas do IBOVESPA (vide apêndice B) em quantidades por milhares de ações e 

as participações totais de cada um dos seis maiores bancos brasileiros (exceto pelo BNDES 

que não possui comercialização de fundos de investimentos ao público) no patrimônio dessas 

empresas.  

Para isso, foi analisada a composição de 100% dos fundos de investimentos comercializados 

por esses bancos nos últimos dias úteis dos anos de 2012 a 2016, através do Sistema Quantum 

da Paramita Tecnologia Consultoria Financeira e as participações nas dez empresas 

anteriormente citadas foram segregadas por cada um dos bancos, somando todo o portfólio do 

total dos fundos de investimentos de cada uma das instituições financeiras. A partir disso, foi 

analisado o percentual de participação indireta, através dos fundos de investimentos, que cada 

banco possuía em cada uma das empresas anteriormente citadas e foram apresentados os 

resultados nas tabelas a seguir. 

Em “outros” estão as participações pulverizadas, que não valem ser informadas, dada a 

irrelevância ao serem analisadas individualmente.  

Nesse aspecto, foi constatado que nenhum dos bancos possuiu uma participação relevante, no 

conceito da CVM, que é aquela participação superior a 5%, onde inclusive a empresa tem que 

divulgar um “fato relevante” explicando a intenção da participação. Dessa forma, as 

participações indiretas através de fundos de investimentos nas empresas não-financeiras 

encontradas, não são significantes o suficiente para darem qualquer poder aos bancos para que 

possam influenciar em gestão das empresas ou algo similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

12.1 AMBEV S.A. 

AMBEV 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  15.717.615   15.717.615   15.717.615   15.670.883   15.670.883  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0  16.972 19.107 14.546 3.829 

 Participação na empresa - %  0,00% 0,11% 0,12% 0,09% 0,02% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  12.262 15.573 22.939 18.964 4.068 

 Participação na empresa - %  0,08% 0,10% 0,15% 0,12% 0,03% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  8.736 9.697 13.728 10.281 2.008 

 Participação na empresa - %  0,06% 0,06% 0,09% 0,07% 0,01% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.944   3.749   5.877   6.909   936  

 Participação na empresa - %  0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 0,01% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.754   3.111   3.255   1.732   378  

 Participação na empresa - %  0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.2 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS 

PETROBRÁS 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  13.044.497   13.044.497   13.044.497   13.044.497   13.044.497  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  8.900  41.125 55.912 59.451 75.269 

 Participação na empresa - %  0,07% 0,32% 0,43% 0,46% 0,58% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  44.446 44.721 72.121 75.040 86.418 

 Participação na empresa - %  0,34% 0,34% 0,55% 0,58% 0,66% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  55.910 59.255 61.190 57.316 63.706 

 Participação na empresa - %  0,43% 0,45% 0,47% 0,44% 0,49% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  18.040 16.101 19.989 26.688 33.377 

 Participação na empresa - %  0,14% 0,12% 0,15% 0,20% 0,26% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  98.730 85.240 107.265 111.257 117.903 

 Participação na empresa - %  0,76% 0,65% 0,82% 0,85% 0,90% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

12.3 VALE S.A. 

VALE 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  5.244.316   5.244.316   5.244.316   5.365.304   5.365.304  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   32.211   41.091   48.804   55.114  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,61% 0,78% 0,91% 1,03% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   32.976   29.966   44.327   53.987   60.101  

 Participação na empresa - %  0,63% 0,57% 0,85% 1,01% 1,12% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   30.298   39.272   42.996   44.982   44.600  

 Participação na empresa - %  0,58% 0,75% 0,82% 0,84% 0,83% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   15.192   18.228   19.449   24.664   29.784  

 Participação na empresa - %  0,29% 0,35% 0,37% 0,46% 0,56% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   45.801   47.505   55.074   58.081   62.267  

 Participação na empresa - %  0,87% 0,91% 1,05% 1,08% 1,16% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.4 BRF S.A. 

BRF 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  812.473   812.473   872.473   872.473   872.473  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   2.618   3.623   3.814   3.568  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,32% 0,42% 0,44% 0,41% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   18.202   18.734   20.238   25.473   5.454  

 Participação na empresa - %  2,24% 2,31% 2,32% 2,92% 0,63% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.616   2.208   2.727   2.482   2.195  

 Participação na empresa - %  0,20% 0,27% 0,31% 0,28% 0,25% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   805   1.298   2.023   1.765   1.650  

 Participação na empresa - %  0,10% 0,16% 0,23% 0,20% 0,19% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   542   567   699   575   515  

 Participação na empresa - %  0,07% 0,07% 0,08% 0,07% 0,06% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

ULTRAPAR 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  556.405   556.405   556.405   556.405   544.384  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   1.290   1.877   1.481   1.507  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,23% 0,34% 0,27% 0,28% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.069   2.022   2.398   4.400   3.038  

 Participação na empresa - %  0,19% 0,36% 0,43% 0,79% 0,56% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   739   1.152   1.650   1.413   1.112  

 Participação na empresa - %  0,13% 0,21% 0,30% 0,25% 0,20% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   335   494   754   2.209   1.098  

 Participação na empresa - %  0,06% 0,09% 0,14% 0,40% 0,20% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   257   284   270   306   217  

 Participação na empresa - %  0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.6 CIELO S.A. 

CIELO 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  2.716.815   2.264.013   1.572.231   786.115   786.115  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   3.950   2.822   1.954   1.659  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,17% 0,18% 0,25% 0,21% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   3.494   4.512   7.244   3.930   3.214  

 Participação na empresa - %  0,13% 0,20% 0,46% 0,50% 0,41% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   6.923   7.519   8.891   88   56  

 Participação na empresa - %  0,25% 0,33% 0,57% 0,01% 0,01% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   826   1.756   2.672   806   489  

 Participação na empresa - %  0,03% 0,08% 0,17% 0,10% 0,06% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   561   589   624   395   256  

 Participação na empresa - %  0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 0,03% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.7 KROTON EDUCACIONAL S.A. 

KROTON 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  1.626.070   1.626.070   1.625.161   268.704   268.704  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   6.599   12.768   2.156   135  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,41% 0,79% 0,80% 0,05% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   3.353   6.725   8.293   1.376   657  

 Participação na empresa - %  0,21% 0,41% 0,51% 0,51% 0,24% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.448   3.637   6.780   675   562  

 Participação na empresa - %  0,15% 0,22% 0,42% 0,25% 0,21% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.419   1.477   2.742   74   446  

 Participação na empresa - %  0,09% 0,09% 0,17% 0,03% 0,17% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.219   1.294   1.496   204   24  

 Participação na empresa - %  0,07% 0,08% 0,09% 0,08% 0,01% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.8 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

TELEFÔNICA 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  1.690.985   1.690.985   1.123.269   1.125.602   1.125.602  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   2.151   2.053   1.540   3.165  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,13% 0,18% 0,14% 0,28% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.229   2.481   2.458   1.560   1.646  

 Participação na empresa - %  0,13% 0,15% 0,22% 0,14% 0,15% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.133   2.087   2.291   2.832   3.678  

 Participação na empresa - %  0,13% 0,12% 0,20% 0,25% 0,33% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   473   758   504   524   764  

 Participação na empresa - %  0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   472   624   442   224   213  

 Participação na empresa - %  0,03% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.9 JBS S.A. 

JBS 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  2.728.747   2.856.858   2.944.426   2.943.642   2.943.642  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   10.303   5.103   5.503   8.835  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,36% 0,17% 0,19% 0,30% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   4.096   5.681   8.527   8.574   11.443  

 Participação na empresa - %  0,15% 0,20% 0,29% 0,29% 0,39% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   2.822   4.386   5.392   5.159   6.854  

 Participação na empresa - %  0,10% 0,15% 0,18% 0,18% 0,23% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.290   1.442   1.919   484   2.886  

 Participação na empresa - %  0,05% 0,05% 0,07% 0,02% 0,10% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.226   2.311   2.011   1.999   1.540  

 Participação na empresa - %  0,04% 0,08% 0,07% 0,07% 0,05% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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12.10 LOJAS RENNER S.A. 

RENNER 2016 2015 2014 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

Patrimônio Líquido da Empresa   
 

  
 

  

Quantidade em milhares  711.146   640.041   127.395   126.024   124.203  

 
  

 
  

 
  

 Itaú    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil  0   2.814   594   594   778  

 Participação na empresa - %  0,00% 0,44% 0,47% 0,47% 0,63% 

 
  

 
  

 
  

 Bradesco    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.852   2.715   569   810   1.755  

 Participação na empresa - %  0,26% 0,42% 0,45% 0,64% 1,41% 

 
  

 
  

 
  

 Banco do Brasil    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   1.131   2.037   371   418   599  

 Participação na empresa - %  0,16% 0,32% 0,29% 0,33% 0,48% 

 
  

 
  

 
  

 Santander    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   863   1.390   449   915   312  

 Participação na empresa - %  0,12% 0,22% 0,35% 0,73% 0,25% 

 
  

 
  

 
  

 Caixa Econômica    
 

  
 

  

 Ações nos fundos - Quantidade mil   472   585   90   146   219  

 Participação na empresa - %  0,07% 0,09% 0,07% 0,12% 0,18% 

            

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com os dados extraídos do Sistema Quantum da Paramita Tecnologia 

Consultoria Financeira. As quantidades de ações do patrimônio líquido das empresas, foram extraídas através do 

sistema da CVM, Formulário de referência / 15 – Controle e grupo econômico / 15.3 – Distribuição de capital, 

para cada um dos anos informados. 
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13 APÊNDICE E – RANKING DE BANCOS POR ATIVOS - 2016 
 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/caixa-passa-itau-em-ranking-de-maiores bancos-bb-lidera.html 

Acesso em 07/05/2018 às 18:11h 
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14 APÊNDICE F – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1 BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN) 

Item Norma Ementa 

   

14.1.1 Resolução nº 2.723 de 31 de maio de 

2000 

Estabelece normas, condições e 

procedimentos para a instalação de 

dependências no exterior e para a 

participação societária direta ou indireta, 

no país e no exterior, por parte das 

instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. 

   

14.1.2 Resolução nº 4.062 de 26 de março de 

2015 

Altera a Resolução nº 2.723, de 31 de 

maio de 2000, que estabelece normas, 

condições e procedimentos para a 

instalação de dependências, no exterior, e 

para a participação societária direta ou 

indireta, no País e no exterior, por parte de 

instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. 

   

14.1.3 Resolução nº 4.122 de 02 de agosto de 

2012 

Estabelece requisitos e procedimentos para 

constituição, autorização para 

funcionamento, cancelamento de 

autorização, alterações de controle, 

reorganizações societárias e condições 

para o exercício de cargos em órgãos 

estatutários ou contratuais das instituições 

que especifica. 
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Item Norma Ementa 

   

14.1.4 Resolução nº 4.403 de 29 de março de 

2012 

Dispensa a elaboração e a remessa de 

demonstrações contábeis consolidadas do 

Consolidado Econômico-Financeiro 

(CONEF) ao Banco Central do Brasil, 

altera as Resoluções nºs 2.723, de 31 de 

maio de 2000, 2.827, de 30 de março de 

2001 3 3.198, de 27 de maio de 2004, e 

revoga a Resolução nº 2.743, de 28 de 

junho de 2000. 

 

 

14.2 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 

Item Norma Ementa 

   

14.2.1 Deliberação nº 696 de 13 de dezembro 

de 2012 

Aprova o Pronunciamento Técnico CPC 

18(R2) do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, que trata de investimento em 

coligada, em controlada e 

empreendimento controlado em conjunto. 

   

14.2.2 Instrução nº 555 de 17 de dezembro de 

2014 

Dispõe sobre a constituição, a 

administração, o funcionamento e a 

divulgação de informações dos fundos de 

investimento 

   

14.2.3 Instrução nº558 de 26 de março de 

2015 

Dispõe sobre o exercício profissional de 

administração de carteiras de valores 

mobiliários 
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Item Norma Ementa 

   

14.2.4 Instrução nº 578 de 30 de agosto de 
2016 

Dispõe sobre a constituição, o 
funcionamento e a administração dos 
Fundos de Investimento em Participações 

 

 

14.3 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) 

Item Norma Ementa 

   

14.3.1 Instrução nº 558 de 26 de março de 

2015 

Dispõe sobre o exercício profissional de 

administração de carteiras de valores 

mobiliários 

   

14.3.2 Instrução nº 593 de 17 de novembro de 

2017 

Altera dispositivos das Instruções CVM nº 

497, de 3 de junho de 2011, nº 539, de 13 

de novembro de 2013, e nº 558, de 26 de 

março de 2015 

   

14.3.3 Instrução nº 597 de 26 de abril de 2018 Altera a Instrução CVM No 558, de 26 de 

março de 2015. 

   

14.3.4 Resolução nº 2.451 de 27 de novembro 

de 1997 

Dispõe sobre a segregação da 

administração de recursos de terceiros das 

demais atividades da instituição. 
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14.4 LEI ORDINÁRIA 

Item Norma Ementa 

   

14.4.1 Lei nº 1.628 de 20 de junho de 1952 Dispõe sobre a restituição dos adicionais 

criados pelo art. 3º da Lei n° 1.474, de 26 

de novembro de 1951, e fixa a respectiva 

bonificação; autoriza a emissão de 

obrigações da Dívida Pública Federal; cria 

o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico; abre crédito especial e dá 

outras providências. 

   

14.4.2 Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 

1976 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações 

   

14.4.3 Lei nº 11.908 de 03 de março de 2009 Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa 

Econômica Federal a constituírem 

subsidiárias e a adquirirem participação 

em instituições financeiras sediadas no 

Brasil; altera as Leis nos 7.940, de 20 de 

dezembro de 1989, 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002, 11.524, de 24 de 

setembro de 2007, e 11.774, de 17 de 

setembro de 2008; e dá outras 

providências. 

 


