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RESUMO 

 

 

O financiamento das pequenas e médias empresas é um assunto pouco desenvolvido no 

Brasil. As fontes de recursos para PMEs são escassas, concentradas no crédito bancário. Essas 

empresas podem então enfrentar dificuldades no acesso ao financiamento de longo prazo, 

como custos maiores ou restrição do crédito em virtude de assimetria de informações. Este 

trabalho objetiva explorar a possibilidade de utilização do mercado acionário como fonte de 

recursos de longo prazo para as PMEs. Serão analisadas as teorias que sustentam a discussão 

sobre a estrutura de capital das empresas e as principais experiências internacionais em 

promover esse mercado para PMES. O ambiente institucional brasileiro também é objeto de 

estudo, na medida em que ela contribui ou dificulta o desenvolvimento desse mercado. 

 

 

Palavras-Chave: ambiente institucional; estrutura de capital; financiamento; mercado 

acionário; PME. 

  



ABSTRACT 

 

 

Financing small-medium enterprises is an undeveloped issue in Brazil. Funding sources to 

SMEs are rare, concentrated in banking loan. These firms can then face difficulties in 

accessing long term funding, like high costs or credit restriction due to information 

asymmetry. This task aims to explore the possibility of using the equity market as source of 

long term financing to SMEs. It will be analyzed the theories that sustain the discussion on 

capital structure of firms and the main foreign experiences in promoting this market for SMEs. 

The Brazilian institutional environment is also object to study, according as it contributes or 

impedes the development of this market. 

 

 

Keywords: institutional environment; capital structure; financing; equity market; SME. 
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas de menor porte enfrentam limitações no acesso ao crédito de longo prazo, o 

que prejudica seu desenvolvimento. A pequena empresa fica limitada em sua capacidade de 

investimento com recursos próprios e necessita do recurso à dívida ou ao capital de terceiros. 

O financiamento das pequenas e médias empresas (PMEs)
1
 é concentrado no crédito 

bancário, uma alternativa de financiamento que acarreta custos por vezes superiores e 

condições mais adversas que as que poderiam ser suportadas por essas empresas sem 

prejuízo de seu desenvolvimento. A restrição ao crédito, as elevadas taxas de juros 

referenciais e as exigências de garantias são características do sistema bancário mundial 

quando se trata de crédito para empresas menores, em boa medida devido aos problemas de 

assimetria de informações típicos desse perfil de empresa. E o Brasil não foge a essa 

realidade.  Somam-se a isso outros tipos de custos, como os fiscais e os trabalhistas, 

impostos pela legislação brasileira, as PMEs se deparam com um entrave ao crescimento, 

proporcionalmente maior em relação às empresas de grande porte.  

Por isso, o desenvolvimento de novas ferramentas viáveis de financiamento para as PMEs é 

uma questão da agenda, estando inclusive nas pautas de políticas públicas, como nota-se 

pelo recente envolvimento do BNDES 
2
. Nesse âmbito, há países que estão mais avançados 

no trato da capitalização via emissão de títulos de dívida privada como comercial papers, 

private equity, investidores-anjo, etc. No mercado de capitais especificamente, há uma série 

de recursos existentes para distribuição de valores mobiliários, dentre os quais se encontram 

debêntures, bônus de subscrição e a emissão de ações. 

Esse estudo tratará exclusivamente do mercado acionário, ou seja, da opção pela abertura de 

capital da empresa com emissão de ações. O desenvolvimento desse nicho de mercado no 

Brasil vem de um debate já existente e que voltou a ganhar notoriedade dentro do programa 

“Brasil+Competitivo”, uma iniciativa para destravar o desenvolvimento das empresas, com 

foco nas PMEs. O interesse pelo tema é tal que diversos setores tanto do governo quanto da 

                                                           
1
 O recorte de PME pode ser feito com base em vários critérios. Para esse estudo será considerado o critério 

adotado em BM&FBOVESPA et al. (2013), com dois delimitadores: valor de mercado da empresa inferior a 
US$ 250 milhões e faixa de capitalização na oferta pública de capital abaixo de US$ 150 milhões. Ao longo do 
texto poderão ser feitas menções a outros trabalhos que empregam metodologia diferente, sem prejuízo ao 
contexto do trabalho. 
2
 Em 2014 o BNDES segregou um fundo de R$ 1 bilhão para aporte em PMEs, cuja participação poderia 

chegar a 20% em cada companhia listada em bolsa escolhida. 
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sociedade civil estão envolvidos e podem ser beneficiários de seu sucesso. Não apenas as 

empresas teriam uma fonte alternativa de captação mais eficiente do ponto de vista alocativo, 

como a geração de emprego e renda seria incrementada e o mercado de capitais ganharia 

mais liquidez e passaria a ser uma possibilidade de formação de poupança para investidores 

residentes. 

O trabalho pretenderá investigar se o mercado de capitais brasileiro, da forma como está 

estruturado atualmente, permite esse desenvolvimento. Existem disparidades e 

especificidades locais em relação a outros países que se propuseram a tratar a mesma 

questão. O problema de pesquisa é analisar, no Brasil, a possibilidade de estímulo às PMEs 

lançarem mão do recurso de abrir seu capital em bolsa de valores. Para tanto será importante 

observar o ambiente institucional que prevalece. Os sistemas legal e financeiro, associados à 

regulamentação sobre o mercado de capitais, desempenham papel ativo no desenvolvimento 

de um mercado de capitais amplo e eficiente, que combine as necessidades de levantamento 

de recursos externos dos emissores com o respaldo de uma segurança institucional aos 

investidores. 

A melhor forma de conduzir um estudo do tipo é pela comparação com experiências já 

realizadas. Os países com mercado de capitais mais desenvolvidos têm muito a contribuir 

com o aperfeiçoamento do mercado doméstico. Dentro desse panorama há uma série de 

considerações que devem ser levadas em conta: a institucionalidade presente em cada país 

(que em vários casos tem uma origem em comum); a regulamentação do sistema financeiro 

e a estrutura de cada mercado de capitais (as diferenças entre bolsas de valores, segmentos 

de listagem por nível de governança corporativa ou mesmo regulação aplicável a empresas 

maiores e menores); e a participação governamental em programas de incentivos tanto para 

emissores quanto para investidores. Caberá então ponderar se as ideias e aplicações 

realizadas no exterior são passíveis de incorporação no Brasil, considerando ainda as 

iniciativas recentes do governo e de entidades da sociedade civil envolvidas. 

Assim, o presente trabalho será estruturado em três capítulos. O capítulo 1 versará sobre o 

amparo teórico, fazendo uma revisão literária. Fundamentalmente será elaborado a partir da 

teoria da estrutura de capital e seus desdobramentos, como a teoria da pecking order. Nesse 

capítulo inicial serão discutidos os fatores que podem influenciar a decisão de composição 

do capital de uma empresa e em que situações a empresa é mais propensa a optar pela 

abertura de seu capital. Também serão expostos estudos que retratam a relação entre a forma 
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da estrutura do capital escolhida e os fatores inerentes à empresa e ao seu ambiente, como 

seu tamanho, lucratividade, desenvolvimento do mercado bancário e acionário, entre outros. 

Dentro da literatura há poucos relatos e estudos específicos sobre a viabilidade de utilização 

do mercado acionário pelas PMEs. Basicamente o tratamento é feito com apoio nas teorias 

sobre a estrutura do capital das empresas. Ressalta-se, porém, que em sua maioria as 

evidências empíricas são elaboradas pela análise de companhias de maior porte. Geralmente, 

as correntes que testam a eficácia do endividamento na composição do capital e a 

consequente geração de valor para a empresa apresentam resultados que indicam esse ser o 

melhor caminho. Contudo, até o momento não há consenso no debate sobre a melhor 

estrutura do capital para uma empresa, o que abre espaço para desenvolver um trabalho 

analítico sobre a viabilidade do mercado acionário. O capítulo 2 vai expor o quadro 

internacional. Será discorrido sobre os mercados em que existe um bom grau de 

desenvolvimento quanto ao acesso de PMEs ao mercado de bolsa. Dentro desse cenário, o 

enfoque será dirigido para o ambiente regulatório e institucional que viabilizam a 

capitalização das PMEs no mercado acionário local. Por fim, o capítulo 3 analisará o caso 

brasileiro. Como está colocado o ambiente de mercado de capitais atualmente, os incentivos 

e entraves ao acesso das PMEs à bolsa, a possibilidade de adoção das estratégias de sucesso 

internacional e a adequação das propostas que estão sendo debatidas no âmbito do Programa 

“Brasil + Competitivo”. 
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1. DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS 

 

Entender o padrão de financiamento de uma empresa envolve a compreensão dos fatores que afetam 

a sua estrutura de capital, ou seja, como ela adequa seu capital às necessidades de investimento e 

custeio. Basicamente as opções de financiamento para uma empresa podem ser classificadas como 

recursos próprios ou de terceiros, sendo que nestes se distinguem diversas fontes como o mercado 

bancário e o de capitais. 

Este capítulo apresentará como algumas teorias relevantes assumem o tema da estrutura de capital 

das empresas. Será analisado que fatores influenciam na determinação por uma opção ou outra na 

composição do capital, incluindo como as instituições e o ambiente legal formatam ou mesmo 

condicionam a opção da empresa. Também será abordado se os fatores que determinam a estrutura 

de capital são os mesmos entre as pequenas e as grandes empresas e quais fatores contribuem para a 

decisão de utilização do mercado de capitais. 

1.1. A Teoria da estrutura de capital revisitada 

Em finanças, o estudo dos fatores determinantes de geração de valor para a empresa levou à 

exploração do perfil de financiamento e do nível ótimo de endividamento das empresas, 

resultando no ponto de partida da teoria da estrutura do capital
3
, com a publicação “The cost 

of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” de Modigliani e Miller em 

1958. No trabalho pioneiro, os autores se propuseram a analisar o custo do capital para as 

firmas dentro da teoria do investimento. Sem fazer distinção do porte das empresas, o 

trabalho assumiu a premissa de operacionalização em um mercado de competição perfeita, o 

que pressupunha condições como a simetria de informações, a possibilidade de investidores 

e empresas acessarem o crédito a uma mesma taxa de juros e o negligenciamento de 

impostos e custos de transação
4
. Os autores concluíram que o custo do capital, ou seja, o que 

afeta a forma pela qual a empresa se financia e faz seus investimentos, independe da 

estrutura de capital escolhida. O valor da empresa não seria afetado por essa decisão. Assim, 

seria indiferente a empresa optar por uma estrutura baseada no financiamento por mercado 

bancário ou acionário, sem mencionar as demais alternativas.  

                                                           
3
 Antes da teoria da estrutura de capital havia uma percepção vaga e pouco analítica sobre a relação entre 

risco e retorno de capital. Para detalhes, vide Famá e Grava (2000).  
4
 Gitman (2001). Apud Biagini (2003). 
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Em 1963, os mesmos autores reconheceriam uma falha na abordagem e publicariam um 

novo trabalho
5
 relaxando uma suposição do mercado perfeito e contemplando a existência 

de imposto, mais especificamente o imposto de renda sobre as empresas. O reconhecimento 

foi que pode haver um benefício vindo de compensação fiscal no uso de dívidas pela 

empresa; os juros pagos ao capital de terceiros são tratados como despesas dedutíveis para 

efeito fiscal no montante tributável e, portanto, haveria uma diferenciação no valor da 

empresa alavancada e favorável a esta, em relação a uma empresa que não lançasse mão do 

endividamento, na mesma proporção do nível de endividamento. Conforme sintetizam 

Brigham et. al.:  

o valor de uma empresa alavancada é igual ao valor de uma empresa 

não alavancada na mesma classe de risco de negócio (VU) mais o 

ganho de alavancagem. O ganho de alavancagem é o valor da 

economia fiscal, encontrado como o produto da alíquota do imposto 

de renda (T) vezes o montante de dívida que a empresa usa (D) 

(BRIGHAM et al., 2001. Apud BIAGINI, 2003, p.15). 

Essa nova observação indicava que quanto maior o nível de alavancagem financeira 

(endividamento), melhor a estrutura de capital da empresa em razão da economia fiscal 

advinda. Porém essa não é uma suposição razoável na realidade observada, para qualquer 

nível de alavancagem, imaginando um caso extremo de alavancagem próxima a 100%. 

Mesmo assim, os autores concluíram que as vantagens existentes associadas aos benefícios 

fiscais do endividamento seriam maiores do que eles originalmente haviam sugerido; e essa 

foi uma importante contribuição para o desenvolvimento dos estudos sobre a estrutura de 

capital que surgiriam nas décadas seguintes. Haveria ainda posteriores divergências entre os 

autores, por exemplo, sobre como o efeito do benefício fiscal pelo endividamento ocorreria, 

se via taxa marginal de impostos (MILLER, 1977) ou se pela taxa média de impostos e nível 

de incerteza (MODIGLIANI, 1982). A essa altura havia um reconhecimento que o custo do 

capital não é exatamente indiferente ao nível de alavancagem.  

Desde então novas correntes teóricas passaram a estudar o tema. A década de 1970 forneceu 

várias abordagens heterogêneas, a maioria tentando rebater a hipótese de irrelevância da 

estrutura de capital de Modigliani e Miller.  

Miller (1977) reformulou sozinho o modelo, agregando a ideia de existência de impostos 

tanto sobre as empresas quanto sobre os indivíduos. E concluiu pela existência de um nível 

                                                           
5
 Modigliani e Miller (1963) 
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ótimo de endividamento para o mercado agregado, não para cada empresa isoladamente. 

Esse modelo corroborava a conceituação de irrelevância das decisões de estrutura de capital. 

Teoria do Trade-off 

Aproveitando a ideia das economias fiscais, uma linha que surgiu em meados dos anos 1970, 

tendo expoentes como Lev e Pekelmen, foi a teoria do trade-off. Ela se baseia em duas 

forças atuando em direções opostas, com o intuito de definir o ponto ótimo da estrutura de 

capital da empresa. Por um lado, os ganhos fiscais que a empresa pode obter a motiva a 

operar com elevado grau de endividamento. À medida que esse grau aumenta, surgem os 

chamados custos de falência, que são aqueles custos decorrentes da perspectiva da empresa 

tornar-se inadimplente e falir.  Com o risco de falência aumentando em conjunto com o 

nível de endividamento, é esperado que os investidores promovam um desconto na avaliação 

do valor da empresa, correspondente à estimativa desses custos de falência
6
. Para Myers 

(1984), o limite para uso do capital de terceiros, se mantidos os ativos constantes e os planos 

de investimento da empresa, ocorre quando os custos gerados pelo endividamento (que 

podem causar dificuldades financeiras) são maiores que os benefícios gerados pela 

economia fiscal. E ainda, conforme aponta Silva Jr., “no ponto ótimo, a teoria do trade-off 

alega que os benefícios fiscais e os custos de insolvência financeira estarão em equilíbrio” 

(SILVA JR., 2012). 

Teoria da Agência 

Essa teoria surgiu com Jensen e Meckling em 1976, tendo como base a relação agente-

principal. A relação prediz que, havendo duas partes interessadas, pode surgir um conflito de 

interesses no qual cada parte busca agir em busca de seu próprio benefício, gerando conflitos 

de agência com a segunda parte. Na concepção dos autores: 

[…] we define an agency relationship as a contract under which one or 

more persons (the principal (s)) engage another person (the agent) to 

perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision making authority to the agent.”7  (JENSEN E MECKLING, 

1976, p.5). 

 

                                                           
6
 Maiores detalhes podem ser obtidos em Silva Jr. (2012) 

7
 “[...] nós definimos uma relação de agência como um contrato sob o qual uma ou mais pessoas (o principal 

(is)) contrata outra pessoa (o principal) para realizar algum serviço em seus interesses o que envolve delegar 
poder de tomada de decisão ao agente.” 



 17 
 

 
 

 Os autores visualizam esse conflito na empresa entre acionistas e credores, bem como entre 

os próprios acionistas, majoritários e minoritários. No primeiro caso, temendo perdas 

decorrentes da possível insolvência, os credores impõem custo financeiro mais elevado à 

empresa. No segundo, na medida em que a empresa seja pouco endividada, os acionistas 

minoritários podem se sentir ameaçados de serem lesados e por isso cobram um retorno 

maior sobre o capital investido. Basso et al. sintetizam que “uma das principais suposições 

da teoria da agência é a relação negativa entre oportunidades de crescimento e alavancagem 

financeira” (BASSO et al., 2009). 

Dessa relação agente-principal decorrem diversos custos de agência, tais como custos de 

contratos, custos de vigilância das atividades do agente pelo principal, possíveis perdas 

residuais causadas pela tomada de ação pelo agente que contraria os interesses do principal, 

etc. Há ainda custos de agência associados ao endividamento excessivo. Conforme listam 

Jensen e Meckling, são eles: 

1. The opportunity wealth loss caused by the impact of debt on the 

investment decisions of the firm; 

2. The monitoring and bonding expenditures by the bondholders and 

the owner-manager (i.e., the firm); 

3. The bankruptcy and reorganization costs.
8

 (JENSEN E 

MECKLING, 1976, p. 51).  

Os custos de agência por vezes afetam negativamente a capacidade de a empresa aproveitar 

boas oportunidades de investimento e por consequência limitam seu valor. 

Assimetria de informação e efeito de sinalização 

Dois conceitos próximos são a assimetria de informação e o efeito de sinalização. A 

assimetria de informação é caracterizada quando um agente tem informação que outros não 

têm. Segundo Myers e Majluf (1984) e Harris e Raviv (1991), os gestores da empresa 

dispõem de informações sobre esta que os investidores não possuem. Nessa gama de 

informações estão conhecimentos estratégicos como decisões operacionais, riscos potenciais 

e retornos esperados de investimentos. 

Ross (1977) também enxergava a existência de assimetria de informações e propagou a ideia 

do efeito de sinalização. Para ele, os investidores, desprovidos da informação completa, 

                                                           
8
 “1. O custo de oportunidade perdido, causado pelo impacto da dívida nas decisões de investimento da firma; 

2. Os gastos de monitoração e contratos dos credores e proprietários-gestores (isto é, a firma); 3.Os 
custos de falência e reorganização.” 
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tendem a interpretar as decisões financeiras dos gestores de forma a descobrir a informação 

que está oculta, no que diz respeito aos fluxos de rendimentos futuros. 

Teoria da Pecking order 

Para Myers (1984), os recursos que as empresas necessitam podem ser obtidos internamente 

(com capital próprio), através do fluxo de caixa ou retenção de dividendos, por exemplo, ou 

ainda com recursos externos (capital de terceiros), que corresponde ao lançamento de 

dívidas. 

Em linha com o conceito da assimetria de informações, Myers e Majluf (1984) 

desenvolveram uma teoria que propõe a existência de uma hierarquia na escolha das fontes 

de financiamento. Seguindo essa hierarquia, a empresa optaria inicialmente pelo 

financiamento com recursos próprios, em seguida pela contratação de dívidas e só em último 

caso realizaria emissão de novas ações.  

O princípio por trás da teoria se relaciona com as imperfeições do mercado e os custos delas 

decorrentes; a existência de assimetria de informações gera custos e sinais que prejudicam a 

captação de recursos com terceiros. Uma empresa que tenta se lançar pública com vistas à 

captação de recursos sinalizaria ao mercado que não conseguiu realizar seu financiamento 

pelos bancos, que são agentes com melhores informações do que os investidores; por isso, o 

mercado interpretaria que a empresa em questão não é boa e consequentemente o valor de 

suas ações e seu próprio valor de mercado cairiam. 

Assim, a empresa deve buscar reduzir os custos de seu financiamento. O uso de recursos 

próprios seria sempre a melhor alternativa para uma empresa rentável, com condições de 

fazê-lo sem prejudicar o equilíbrio financeiro. Contudo, a teoria não faz prognóstico de uma 

estrutura de capital ótima ou desejável, apenas propõe o manejo do endividamento conforme 

a necessidade de recursos externos
9
. 

Market timing 

Também se apoiando na percepção das assimetrias de informações e de falhas no mercado, a 

teoria do Market Timing enfoca a estrutura do capital da empresa pela perspectiva de 

momentos favoráveis para emissão de ações no mercado de capitais. As companhias podem 

                                                           
9
 Myers (1984) e Shyam-Sunder e Myers (1999).  



 19 
 

 
 

tirar proveito de momentos de sobreavaliação de suas ações para promover a abertura de 

capital. Ritter estudou uma série de IPOs (Initial Public Offering)
10

 e constatou, a partir da 

observação do desempenho dos retornos no longo prazo, que os preços das ações deveriam 

estar sobreavaliados no momento da oferta pública
11

:  

[...]While this pattern does not rule out bad luck being the cause of the 

underperformance, it is consistent with a scenario of firms going public 

when investors are irrationally over optimistic about the future potential 

of certain industries wich...I will refer to as the ‘fads’ explanation12 

(RITTER, 1991, p. 4). 

Nesse estudo Ritter relacionou o desempenho do preço das ações com outras variáveis como 

tipo da indústria, tamanho da oferta, etc. O autor concluiu haver uma forte relação entre o 

momento que as empresas oferecem as ações ao público e uma fase de auge da indústria a 

que a companhia pertence. Isso indica, na visão do autor, que as empresas desfrutam do que 

ele chama de “janela de oportunidade” para a oferta pública, ou seja, o momento em que 

investidores vislumbram grandes expectativas futuras para a empresa e tendem a 

sobreavaliar o preço da ação. Naturalmente, nesse momento a oferta tende a se realizar a um 

menor custo de capital para a empresa. Por outro lado, reforça a hipótese de existência de 

falhas de mercado. Uma informação incompleta pode induzir os investidores a acreditar 

estar pagando um preço adequado pela ação, quando o preço está na verdade superestimado. 

Harris e Raviv (1991) fizeram uma ampla revisão dos caminhos que a teoria da estrutura de 

capital havia percorrido décadas após o trabalho o trabalho original de Modigliani e Miller 

(1958), com objetivo de avaliar os resultados até então alcançados e prever novos caminhos 

para a pesquisa acadêmica. Eles analisaram os mais diversos artigos de todas correntes 

teóricas até então existentes. Pela complexidade de organizar os resultados, os autores 

agruparam sua pesquisa em quatro categorias determinantes da estrutura de capital: modelos 

baseado no conflito de agência, na assimetria de informação, na organização industrial 

(insumo-produto) e no controle corporativo. Apresentando suas conclusões: 

Briefly, our conclusions are as follows. First, the models surveyed have 

identified a large number of potential determinants of capital structure. 

                                                           
10

 Oferta inicial de ações 
11

 O autor levanta três hipóteses para o baixo desempenho dos IPO’s estudados: erro de avaliação de risco, 
má sorte ou excesso de otimismo e caprichos/insistências (“fads”) por parte dos investidores. Então, se 
concentra na terceira explicação. 
12

 “[...] enquanto esse padrão não exclui a má sorte ser a causa do baixo desempenho, ele é consistente com 
um cenário de firmas abrindo o capital quando os investidores estão irracionalmente muito otimistas sobre o 
futuro potencial de certas indústrias ao que...eu irei me referir como explicação dos ‘caprichos’.” 
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The empirical work so far has not, however, sorted out which of these 

are important in various contexts. Second, the theory has identified a 

relatively small number of “general principles”. Several properties of 

the debt contract have important implications for determining capital 

structure…. Third, the empirical evidence is largely consistent with the 

theory, although there are a few instances where the evidence seems to 

contradict certain models. These inconsistences cannot, however, be 

regarded as conclusive, because the empirical studies were not designed 

specifically to test the models and were, therefore, not careful about 

satisfying the ceteris paribus conditions…. Finally, with regard to 

further empirical work, it seems essential that empirical studies 

concentrate on testing particular models or classes of models in an 

attempt to discover the most important determinants of capital structure 

in given environments.”13 (HARRIS E RAVIV, 1991, p. 299-300). 

 

Com isso, podemos concluir que todas as teorias expostas acima têm boa fundamentação e 

consistência empírica. Diversos estudos são feitos procurando testar uma ou mais teorias em 

determinadas condições de mercado
14

. Contudo, não há até o momento um consenso sobre a 

estrutura de capital ótima, ou seja, aquela que maximiza o valor da empresa. Por isso o 

campo ainda permite a exploração de diversas possibilidades, como o acesso das PMEs ao 

mercado acionário. 

  

1.2. Fatores de determinação da estrutura de capital e as comparações entre a as 

grandes e as pequenas empresas  

Estabelecidas as principais correntes teóricas, surge a questão do que pode afetar a estrutura 

de capital da empresa, ou seja, que razões a levam a optar pelo autofinanciamento, ou pelo 

recurso à dívida ou ainda à emissão de ações. Conforme apontado acima, Harris e Raviv 

(1991) relataram vários determinantes potenciais e um pequeno número de princípios gerais 

agindo sobre a determinação da estrutura de capital. Como tendências gerais, apontaram que: 

                                                           
13

 “Com brevidade, nossas conclusões são as seguintes. Primeiro, os modelos pesquisados identificaram um 
grande número de determinantes potenciais da estrutura de capital. O trabalho empírico até então, no 
entanto, não discriminou quais destes são importantes em vários contextos. Segundo, a teoria identificou um 
número relativamente pequeno de “princípios gerais”. Muitos aspectos do contrato de dívida têm 
implicações importantes na determinação da estrutura de capital...Terceiro, a evidência empírica é 
amplamente consistente com a teoria, embora existam alguns casos em que a evidência parece contradizer 
certos modelos. Essas inconsistências não podem, contudo, ser consideradas conclusivas, porque os estudos 
empíricos não foram designados especificamente para testar os modelos e não foram, portanto, cuidadosos 
no trato das condições ceteris paribus....Finalmente, com relação a novos trabalhos empíricos, parece 
essencial que os estudos se concentrem em testar modelos particulares ou classes de modelos no intuito de 
descobrir os mais importantes determinantes da estrutura de capital em certos ambientes.” 
14

 Harris e Raviv (1991) fizeram um excelente compilamento das conclusões gerais de diversos trabalhos. 
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a) As firmas podem buscar recursos para viabilizar seus novos investimentos 

internamente ou externamente. Os recursos internos, atrelados a lucros retidos, 

por exemplo, correspondem a uma fatia importante, porém firmemente decadente 

nas captações de fundos. 

b) Há uma tendência de aumento secular do endividamento das empresas. 

O endividamento (ou alavancagem)
15

 é o ponto chave no entendimento da estrutura de 

capital, pois ele revela o modelo de capital que a empresa utiliza. Decorre então entender 

que fatores têm influência sobre o nível de endividamento. 

Examinando estudos sobre as características de firmas e indústrias que determinam os níveis 

de endividamento, Harris e Raviv enxergaram existir uma concordância geral de que o 

endividamento é afetado por alguns quesitos comuns. Para eles, por um lado o 

endividamento aumenta com fatores como ativos fixos, oportunidades de investimento e 

tamanho da empresa. Por outro, declina com volatilidade, probabilidade de falência e 

lucratividade, entre outros. As variáveis analisadas demonstram-se recorrentes na literatura. 

Rajan e Zingales (1995), Frank e Goyal (2003) e Forte, Barros e Nakamura (2013) fizeram 

suas considerações particulares sobre os efeitos dessas variáveis ou proxies delas, ou ainda 

verificam outras variáveis influenciando o endividamento. 

Rajan e Zingales (1995) investigaram dentro do G7 o papel das instituições na determinação da 

estrutura de capital de empresas. O intuito era apurar o quão pode ser diferente o modelo de 

capital para países desenvolvidos constituídos sob ambientes institucionais distintos
16

, em 

comparação aos EUA. Dentro de seu escopo, os autores analisaram quatro fatores: a 

tangibilidade dos ativos, sendo a razão dos ativos fixos sobre os totais; o indicador market-

to-book
17

, tomado como uma proxy para oportunidades de investimentos; a lucratividade; e 

o tamanho da empresa. Em linhas gerais os resultados confirmaram a existência de relação 

entre institucionalidade e estrutura de capital. As variáveis observadas mantiveram a mesma 

                                                           
15

 Indicador de alavancagem que mede a razão do endividamento (passivos) sobre o capital próprio da 
empresa. 
16

 Para comparar o perfil do ambiente institucional entre os países, os autores levantaram componentes 
como as legislações de falências, a concentração do controle corporativo e se o sistema é orientado para 
mercado ou para banco, e analisaram os efeitos sobre o endividamento. 
17

 Indicador que mede a relação entre valor de mercado e valor contábil da empresa. 
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correlação predita por Harris e Raviv, com exceção do indicador market-to-book, que 

apresentou correlação negativa com o endividamento
18

. 

Frank e Goyal (2003) testaram a hipótese da pecking order para empresas listadas norte-

americanas entre as décadas de 1970 e 1990, procurando investigar como os problemas de 

informação e seleção adversa poderiam afetar o comportamento das empresas quanto ao seu 

financiamento. Nesse estudo eles tomaram como variáveis determinantes da estrutura do 

capital: a tangibilidade dos ativos; o indicador market-to-book; o tamanho da firma; e a 

lucratividade. Os resultados encontrados estiveram alinhados com o predicado, ou seja, as 

variáveis lucratividade e market-to-book se correlacionaram negativamente com o 

endividamento e lucratividade
19

, enquanto a variável de estrutura do capital (tangibilidade 

de ativos) e a de tamanho da empresa se relacionaram positivamente. Frank e Goyal (2008) 

incluiriam ainda a indústria como quinta variável relevante. 

Forte, Barros e Nakamura (2013) também chegaram a conclusões semelhantes analisando 

basicamente os mesmos fatores e agregando uma variável do perfil de risco da firma, o qual 

se mostrou negativamente relacionada com o endividamento, em estudo com dados de 

empresas brasileiras. 

Estes e diversos outros estudos confirmam o que hipoteticamente é o resultado previsto 

pelas teorias. A existência de ativos tangíveis na empresa a beneficia na medida em que 

esses ativos possam ser usados como garantias na tomada de empréstimos, reduzindo os 

custos de agência (RAJAN; ZINGALES, 1995; e FRANK; GOYAL, 2003). Essas garantias 

disponibilizadas também atuam em favor da redução do problema da seleção adversa e dos 

custos de risco moral (FORTE; BARROS; NAKAMURA, 2013). Dessa forma, quanto 

maior o volume de ativos, mais capaz a firma está para levantar recursos para seu 

financiamento e, portanto, maior tende a ser seu endividamento.  

A variável oportunidade de investimentos, por vezes associada ao indicador market-to-book, 

é esperada ter correlação negativa com o endividamento, pois existe uma preocupação na 

perspectiva da empresa que a dívida pode limitar sua ação quando surge uma boa 

oportunidade de investir e crescer (FRANK; GOYAL, 2003).  

                                                           
18

 Rajan e Zingales (1995) detalham as correlações encontradas e levantam hipóteses explicativas para os 
resultados. 
19

 Os autores chamam a atenção para o fato de não haver consenso sobre como a lucratividade age. Modelos 
das teorias do trade-off e da assimetria de informações sugerem uma correlação positiva com o 
endividamento. Maiores detalhes em Frank e Goyal (2003). 
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Já a lucratividade tem amparo na teoria seja qual for sua relação com o nível de dívidas. Por 

um lado, a linha da pecking order estima uma relação negativa, pois a hipótese de hierarquia 

do financiamento assume que a primeira fonte de recursos seria interna, ou seja, os lucros 

retidos (RAJAN; ZINGALES, 1995). Por outro lado, a corrente da teoria do trade-off 

assume que a firma lucrativa tende a aumentar suas dívidas de forma a compensar custos 

fiscais (FRANK; GOYAL, 2003). 

Também foi encontrado forte indício que a indústria onde a empresa está inserida é 

determinante na sua estrutura de capital. Segundo Frank e Goyal (2008), o nível de 

endividamento da indústria é um importante prognosticador do endividamento da firma. 

Outras associações dizem respeito à indústria poder revelar eventuais fatores omitidos, como 

restrições regulatórias específicas da indústria ou a influência que o tipo de atividade exerce 

sobre o acesso a recursos de crédito (FORTE; BARROS; NAKAMURA, 2013). 

Finalmente, o tamanho mostrou-se uma importante variável de ajuste na estrutura de capital 

das companhias (RAJAN; ZINGALES, 1995; FRANK; GOYAL, 2003; BECK; 

DEMIRGÜÇ-KUNT; MAKSIMOVIC, 2004; e FORTE; BARROS; NAKAMURA, 2013). 

A expectativa é que o tamanho seja relacionado positivamente com endividamento. Essa 

afirmativa tem fundamentos na assimetria de informações e também no trade-off. Firmas 

maiores e principalmente as de capital aberto tendem a ter maiores preocupações com a 

demonstração de sua situação financeira, reduzindo seus custos de financiamento e assim 

conseguindo alavancar mais suas dívidas.  Do outro lado, as pequenas empresas são 

penalizadas com maiores custos proporcionais, o que as restringe no financiamento.  

A partir das primeiras constatações que o tamanho da firma é relevante para a determinação 

da estrutura de capital, bem como pela observação que a teoria estava majoritariamente 

fundamentada por estudos apenas com grandes empresas, logo se passou à investigação de 

se as mesmas hipóteses validadas para as grandes companhias também se aplicariam a 

empresas menores. Então, novos campos de pesquisa se abriram para esse nicho. Ainda 

assim, são relativamente poucos os autores que tratam o financiamento das PMEs e a 

literatura pode ser considerada relativamente recente. Forte, Barros e Nakamura (2013) 

interpretam a ausência de estudos na dificuldade de obtenção de dados, sobretudo confiáveis, 

dado que as empresas menores são isentas da obrigatoriedade de publicações de balanço de 

resultados ou de serem periodicamente auditadas. Eventualmente poucas empresas desse 
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perfil divulgam seus dados durante seu ciclo de vida, apenas nos casos que se torna uma 

empresa listada em bolsa de valores. 

Em um dos primeiros trabalhos voltado exclusivamente para as pequenas empresas, Wijst e 

Thurik (1993), objetivaram analisar se os determinantes da proporção de dívida de pequenas 

empresas, ou seja, a sua estrutura de capital, seriam condizentes com o que preconizava a 

teoria das finanças. Em linhas gerais o estudo mostrou que os determinantes teóricos até 

então conhecidos eram também relevantes para a determinação do tipo de endividamento 

das pequenas empresas no que tange ao prazo (curto ou longo), a variável de explicação 

escolhida. Os autores ainda ressaltaram que as características do ramo da indústria e o tempo 

(de vida da empresa) desempenham também papel importante na estrutura da dívida da 

empresa
20

. 

Além das considerações sobre o prazo de dívidas, outra característica notável diz respeito à 

fonte do financiamento. Entre as fontes que podem ser consideradas externas à empresa 

podemos destacar o financiamento bancário convencional ou de fomento, o mercado de 

capitais
21

, investidores-anjo e fontes informais. Destes, é esperado que devam prevalecer as 

opções entre captação bancária ou via mercado de capitais. É destacável que o 

financiamento através de fontes formais é proporcionalmente menor nas PMEs em relação 

às grandes empresas
22

. 

Beck, Demirgüç-Kunt e Maksimovic (2004) analisaram um conjunto de empresas de 48 

países, incluindo o Brasil, com grande representatividade de firmas pequenas e médias. Seus 

resultados indicaram aspectos intrínsecos à natureza da PME, além de confirmar a 

relevância do tamanho na determinação do padrão de financiamento. Foi constatado que as 

pequenas empresas utilizam menos o crédito externo, especialmente o crédito bancário e de 

fontes subsidiadas como bancos de fomento, em relação às grandes empresas. Os autores 

chamam a atenção para o fato de a relação entre tamanho da empresa e acesso ao crédito 

bancário ser monotônica (uniforme), ou seja, esse tipo de captação aumenta da pequena para 

a média e desta para a grande empresa. Assim, as pequenas empresas tendem a recorrer aos 

seus recursos internos, quando existentes, ou ao financiamento informal, ainda que a 

avaliação da magnitude dessa fonte seja limitada. Também, o estudo pontua que 

                                                           
20

 Suposição corroborada por Michaelas, Chittenden and Poutziouris (1999) em estudo com PMEs do Reino 
Unido. Apud Forte, Barros e Nakamura (2013). 
21

 Emissão de ações, títulos de dívidas, private equity, etc. 
22

 Vide Beck e Demirgüç-Kunt (2006). 
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instrumentos de crédito mais sofisticados, o que inclui aqueles do mercado de capitais, 

tornam-se mais recorrentes entre as empresas menores à medida que se averigua um maior 

grau de desenvolvimento financeiro e legal.  

Small firms use less external finance, especially bank finance. But 

small firms also benefit the most from better protection of property 

rights and financial intermediary development, and even stock 

market development in terms of accessing formal sources of external 

finance 
23

(BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; MAKSIMOVIC, 2004, p. 

23).  

A este fato se associa a influência dos fatores institucionais na percepção de formas distintas 

de crédito às empresas, sobretudo àquelas empresas que são afetadas pela seleção adversa e 

pela assimetria de informações, conforme será exposto à frente.  

Já Berger e Udell (1998) vão além e afirmam que as pequenas empresas nem mesmo 

conseguem acessar os mecanismos públicos de captação, ou seja, o mercado de capitais. 

Estudando o mercado norte-americano os autores consideraram que as únicas formas de 

financiamento externo disponíveis para essas empresas seriam o mercado bancário ou uma 

fonte privada (Private Equity). A maior incidência de problemas de informação e custos 

sobre as PMEs mais uma vez foi atribuída como causa principal. A capitalização via capital 

seria uma parte da decisão da estrutura de capital pertencente ao próprio ciclo de 

crescimento das empresas, mas que só seria alcançada no momento que a empresa atingisse 

um porte mínimo, que lhe conferisse as vantagens associadas ao tamanho. Além disso, os 

autores enfatizaram que a maioria das PMEs é controlada privadamente, por pessoas 

isoladas, famílias ou grupos próximos, que não pretendem abrir mão do controle, o que 

também enseja um movimento de voltar-se para os mecanismos tradicionais do crédito 

bancário. 

Portanto, os fatores que atingem a PME são em geral os mesmos que valem para a 

determinação da estrutura de capital na grande empresa; o tamanho é um fator 

preponderante nessa determinação. E o tamanho da empresa está diretamente associado às 

fontes de recursos que a empresa terá disponíveis no mercado. Uma questão relevante 

adiante é a restrição que se coloca à PME no acesso ao crédito, principalmente o bancário. 

                                                           
23

 “Pequenas firmas usam menos o recurso externo, especialmente o bancário. Mas as pequenas firmas 
também se beneficiam ao máximo da melhor proteção dos direitos de propriedade e do desenvolvimento da 
intermediação financeira, e mesmo do desenvolvimento do mercado de ações em termos de acesso a fontes 
formais de recurso externo.” 
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1.3. Restrições adicionais ao financiamento das pequenas e médias empresas 

As empresas menores enfrentam dificuldades de financiamento e crescimento inerentes ao 

seu tamanho, o que as diferenciam e mesmo as discriminam na busca por recursos. Dentre 

essas dificuldades estão a assimetria de informações e a seleção adversa.  

É típico desse perfil de empreendimento ser fechado e limitar a divulgação de seus 

resultados apenas aos seus sócios-proprietários
24

. Diversos agentes do mercado como bancos, 

agências de crédito, analistas e investidores, não têm acesso a informações elementares da 

situação econômico-financeira da companhia e assim não conseguem avaliar corretamente a 

natureza da demanda por crédito, bem como os riscos envolvidos na operação. Por vezes 

isso resulta em condições particularmente desfavoráveis na captação externa, influenciando 

a quantidade ofertada (ou no limite implicando na negação) de crédito para a empresa, o 

prazo de financiamento, os custos envolvidos e as garantias exigidas, entre outros fatores. 

Conforme Beck e Demirgüç-Kunt (2006) sumarizam:  

In a world with fixed transaction costs and information asymmetries, 

small firms with demand for smaller loans face higher transaction 

costs and face higher risk premiums since they are typically more 

opaque and have less collateral to offer
25

(BECK; DEMIRGÜÇ-

KUNT, 2006, p. 2936). 

Na mesma linha, Wijst e Thurik (1993) apontaram que os custos defrontados pelas pequenas 

empresas, em decorrência da existência de imperfeições de mercado, são mais significativos 

para essas empresas do que são para as grandes e, portanto, são também mais relevantes para 

a definição da sua estrutura de capital: 

Information asymmetry is particularly pronounced for, again small 

and young firms in a dynamic industry. These firms usually must 

incur high costs to generate information for use by outside investors, 

because much of their expertise and knowledge is intangible and 

hard to quantify. So, like bankruptcy and monitoring costs, 

information costs are also likely to be a more important financial 

structure determinant for small businesses than for large ones
26

 

(WIJST; THURIK, 1993, p. 58).  

                                                           
24

 Os motivos podem ser de ordem econômica, os custos com a contabilidade e publicidade, e também legal, 
as isenções de obrigatoriedade de divulgação de balanços para companhias fechadas. 
25

 “Em um mundo com custos de transação fixos e assimetrias de informação, pequenas firmas demandarão 
pequenos empréstimos face os elevados custos de transação e face os elevados prêmios de risco uma vez 
que elas são tipicamente pouco transparentes e têm menos garantias a oferecer.” 
26

 “Assimetria de informação é particularmente identificada com, de novo, firmas pequenas e novas em uma 
indústria dinâmica. Estas firmas geralmente devem incorrer altos custos para gerar informação par uso de 
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Os problemas de informação são bastante desenvolvidos desde Jensen e Meckling (1976) – 

relações de agência – e também Myers e Majluf (1984) e Ross (1977) – assimetria de 

informações/sinalização. Stiglitz e Weiss (1981) desenvolveram um modelo no qual 

demonstram que, em equilíbrio, o mercado de crédito é governado pelo racionamento, ou 

seja, muitos dos potenciais tomadores de crédito não obteriam recursos mesmo se dispostos 

a pagar maiores taxas de juros e aceitar outras imposições de cunho restritivo.  

Berger e Udell (1998) também destacam a importância da questão informação para as PMEs, 

afirmando: “[...]small firms may have difficulty building reputations to signal high quality or 

nonexploitive behavior to overcome informational opacity”
27

 (BERGER; UDELL, 1998). 

Exceção feita aos bancos de fomento ou de investimentos, ou ainda agências de promoção 

de PMEs, que são casos raros no mundo, o financiamento da empresa pelo crédito externo 

bancário é efetuado através de linhas próprias dos bancos, como as linhas de capital de giro, 

por exemplo, que podem ou não ter algum tipo de diferenciação para atender as 

características das firmas menores. Ainda assim, esse tipo de benefício pode ser muito 

limitado, como uma redução ou subsídio na taxa de juros, que por sua vez pode estar 

amparada em alguma concessão legal do governo. Além do mais, recorrentemente o capital 

bancário disponibilizado às PMEs é sujeito a diversas imposições como prazo, período de 

carência e exigências de garantias. Esses requisitos podem prejudicar a empresa no sentido 

de se tornarem custos indiretos impeditivos. O endividamento ideal para a empresa é aquele 

que confere ao tomador as condições factíveis com sua capacidade de pagamento ao longo 

de seu ciclo de crescimento. E geralmente o capital bancário disponibilizado tende a se 

mostrar inflexível a essas condições, que podem ser bastante específicas conforme o 

tamanho, idade e sobretudo o ramo da firma, entre outros. O nível de relacionamento entre 

empresa e banco torna-se diferencial na concessão de melhores condições de empréstimo, 

tais como prazos mais longos, maiores períodos de carência e menor exigência de colaterais. 

Na ausência de linhas de financiamento mais pertinentes, muitas vezes o proprietário dessas 

empresas de menor porte pode recorrer ao empréstimo bancário pessoal, pois seu 

relacionamento bancário pode ser de mais longa data e lhe conferir maior credibilidade junto 

à instituição financeira do que o relacionamento bancário da empresa. 
                                                                                                                                                                                   
investidores externos, porque muito do seu conhecimento e especialidade é intangível e difícil de quantificar. 
Então, assim como os custos de falência e monitoramento, também é provável que os custos de informação 
sejam um determinante da estrutura financeira mais importante para as pequenas empresas do que para as 
maiores.” 
27

 “[...] pequenas firmas podem ter dificuldade em construir reputação para sinalizar alta qualidade ou 
comportamento não exploratório para superar a opacidade informacional”. 
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Diante dessa circunstância, a assimetria de informações toma papel central na distribuição 

dos recursos bancários. Para as empresas menores, esses problemas de informação se 

mostram mais constrangedores.  Recorrentemente os recursos próprios, ou internos, não 

existem ou são insuficientes para fazer frente às necessidades de investimento e expansão. O 

recurso ao financiamento bancário seria então o principal mecanismo utilizado
28

. Este, por 

sua vez, revela-se muitas vezes intangível para a PME. As firmas sofrem então o problema 

da seleção adversa. A hipótese do racionamento de crédito aliada à informação de má 

qualidade desencadeiam um tipo de processo competitivo pelo acesso ao crédito. Os bancos 

e outros agentes do mercado tendem a interpretar os interesses das empresas que demandam 

crédito e selecionam as contempladas, ou seja, fornecem ou avalizam o financiamento, 

baseados em deduções feitas a partir da informação disponível.  

Essa lógica de seleção adversa estendida e as assimetrias de informação seriam explicações 

para a origem da pecking order (FRANK; GOYAL, 2008; e BREALEY; MYERS; ALLEN, 

2011). Em outro nível, a emissão de ações como forma de capitalização seria ainda mais 

problemática do ponto de vista da seleção adversa. Segundo Frank e Goyal:  

The pecking order theory is usually interpreted as predicting that securities 

with more adverse selection (equity) will result in more negative market 

reactions. Securities with less adverse selection (debt) will result in less 

negative or no market reaction
29

 (FRANK; GOYAL, 2008, p. 189). 

 

E os autores prosseguem, concluindo sobre a relação entre a informação assimétrica e a 

opção pelo lançamento de ações no mercado: 

The key idea is that the owner–manager of the firm knows the true value of 

the firm’s assets and growth opportunities. Outside investors can only 

guess these values. If the manager offers to sell equity, then the outside 

investor must ask why the manager is willing to do so. In many cases, the 

manager of an overvalued firm will be happy to sell equity, while the 

manager of an undervalued firm will not (FRANK E GOYAL, 2008, p. 

151). 

 

Assim, do ponto de vista das teorias de assimetria de informações, relações de agência e 

seleção adversa, o financiamento ideal para a empresa, em especial as de menor porte, deve 

seguir uma trajetória condizente com a hipótese da pecking order. Conforme apresentado 
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 Beck e Demirgüç-Kunt (2006) apresentam um gráfico ilustrativo com os padrões preferidos de 
financiamento externo, segregados pelas empresas pequenas, médias e grandes. 
29

 “A teoria da pecking order é usualmente interpretada como predizendo que valores mobiliários com maior 
seleção adversa (ações) resultarão em reações mais negativas do mercado. Valores mobiliários com menos 
seleção adversa (endividamento) resultarão em menor ou em nenhuma reação negativa do mercado.” 



 29 
 

 
 

anteriormente, a teoria da pecking order sugere que a primeira fonte de recursos utilizados 

para o financiamento seja interna à empresa. Essa é uma hipótese sujeita a diversos estudos 

e com resultados conclusivos tanto para sua confirmação quanto para sua negação. Em 

especial para as empresas menores, Frank e Goyal (2003) concluem que a pecking order não 

é válida para PMEs nos EUA a partir dos anos 1990. Por outro lado, outros autores ratificam 

a validade da hipótese para as PMEs (NAKAMURA; MOTA, 2002; SILVA JR., 2012).   

Frank e Goyal (2008) validaram a hipótese apenas para as grandes firmas, mas não para as 

menores; segundo eles a previsão da hierarquia de financiamento da pecking order teria um 

caráter ambíguo para os diferentes tamanhos de empresa.  

Na ausência de recursos gerados internamente e dada a dificuldade enfrentada em realizar 

captação externa via dívida bancária, as empresas podem recorrer à emissão de ações como 

meio de financiamento, ainda que essa opção seja a mais vulnerável na lógica da seleção 

adversa. 

1.4. A alternativa do mercado acionário: por que as empresas abrem o capital? 

Na ausência de uma resposta consensual da teoria da estrutura do capital que responda 

perfeitamente a qualquer situação, em outras palavras, que revele um nível ótimo de 

endividamento para qualquer tipo de empresa em qualquer lugar, abre-se a possibilidade de 

analisar a alternativa pelo mercado acionário em lugar da contratação de dívida juntos a 

instituições bancárias.  

Pagano, Panetta e Zingales (1995) se opõem à opinião a que chamam de convencional, de 

que a opção pela abertura de capital seria uma decorrência, um estágio avançado do ciclo da 

empresa após certo grau de crescimento e maturação. Para os autores, além dessa visão, a 

emissão de ações no mercado seria antes, na verdade, uma escolha pertinente à própria 

empresa. Dessa constatação levanta-se a questão de o que levaria as empresas a tomarem a 

iniciativa de se lançarem públicas. Ainda que as questões relativas à assimetria 

informacional e seleção adversa tenham bastante influência sobre esta decisão, a listagem da 

companhia em uma bolsa de valores e a abertura de seu capital podem se mostrar uma 

possibilidade real para levantamento de recursos de longo prazo. 
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Brealey, Myers e Allen (2011) apresentam razões, listadas por gestores, pelas quais as 

companhias poderiam realizar uma oferta inicial de ações
30

. Uma série de afirmativas foi 

elaborada, para então avaliar o grau de concordância dos gestores com as proposições e com 

isso concluir pelos motivos que levariam a companhia à escolha pela emissão de ações. 

Seguem os resultados encontrados: 59,4% dos entrevistados concordaram com a proposição 

que realizariam um IPO com vistas a “criar ações públicas que pudessem ser utilizadas em 

aquisições futuras”; 51,2% responderam positivamente para a proposição “para estabelecer 

um preço/valor de mercado para a nossa firma”; 49,1% para “melhorar a reputação da nossa 

companhia”; 45,9% para “diversificar a base de controle [acionário da empresa]”; 44,1% 

para “permitir diretores a diversificar seus portfólios de investimento pessoais”; 42,5% 

também concordaram com a proposição “para reduzir nosso custo de capital”; 29,8% para 

“atrair a atenção de analistas”; 27,6% lançariam ações porque a companhia “eliminou o 

private equity
31

”; e por fim, 14,3% concordaram que realizariam a oferta porque “a dívida 

está se tornando muito cara”. 

A relação entre emissão de ações e endividamento é apontada, ainda que as evidências 

citadas não sejam as que tiveram maior percentual de respostas positivas. Além da 

perspectiva direta de trocar uma dívida cara ou reduzir o custo de capital, também é notável 

que os gestores se preocupem com a sinalização que passam ao mercado. Uma empresa 

listada em bolsa tem as vantagens de transmitir melhor suas informações, atrair a atenção de 

analistas e ser mais bem avaliada, ou seja, pode mitigar os riscos de ter uma avaliação 

imprecisa devido à ausência de dados ou falta de transparência destes; na falta de 

informações completas é comum que os bancos e analistas desenhem uma perspectiva média 

da empresa em relação a suas concorrentes, seu ramo, etc., o que fatalmente tende a ser 

prejudicial à empresa na medida em que essa análise deve cobrir os riscos não mensurados. 

Da mesma forma, a empresa pode se beneficiar da abertura de capital ao vincular a 

remuneração de seus gestores aos resultados da companhia, e mais especificamente através 

de programas de bonificação com o próprio capital da empresa, atuando sobre o risco moral 

que poderia ocorrer na relação agente-principal entre os administradores e os acionistas, 

proprietários da empresa; quando os administradores passam a ter participação societária na 

companhia que dirigem, eles passam a orientar sua conduta alinhando seus objetivos 

pessoais aos da companhia, evitando situações onde o gestor administra com foco em 
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 Levantamento feito com base em respostas dos CFOs (Chief Financial Officers), os diretores financeiros, de 
empresas sem distinção de porte.  
31

 Tipo de financiamento privado. 
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resultados imediatos que o favorecem pessoalmente mas podem ser nocivos à empresa no 

longo prazo. Nesse sentido, a opção pelo mercado acionário é um meio de combater tanto a 

assimetria de informações quanto o problema da seleção adversa, o que pode beneficiar a 

companhia através da ampliação de suas fontes de recursos e também reduzir seus custos de 

empréstimos bancários. 

As respostas acima indicam uma ampla diversidade de motivos que hipoteticamente 

conduziriam uma empresa à abertura de capital. Algumas das evidências reportam interesses 

da gestão interna da companhia, outras revelam uma preocupação com a visão que o 

mercado tem sobre a empresa. Percebe-se uma clara preocupação dos administradores com o 

futuro da companhia; algumas das hipóteses aventadas denotam um anseio de realizar a 

abertura de capital como um passo que confira novas possibilidades futuras à empresa, como 

a de realizar aquisições, melhorar a imagem da empresa e suas práticas de governança 

corporativa. Algumas das justificativas também revelam a intenção de melhorar a 

informação prestada pela empresa; a intenção de atribuir um valor de mercado apropriado e 

diluir o controle acionário representam o pensamento de tornar públicas as informações que 

sem a abertura de capital ficariam restritas internamente. Essa preocupação com a 

transparência dos dados tende a ser benéfica para a companhia e também para os agentes do 

sistema financeiro com quem ela se relaciona, reduzindo muitas das relações e custos de 

agência (p. ex. com monitoramento e elaboração de contratos minuciosos), muito embora 

outros custos devam ser assumidos pela empresa pública, como as despesas com auditoria, 

manutenção de um conselho administrativo e de um departamento de relações com 

investidores, comunicação e divulgação dos resultados financeiros, taxas de listagem pagas à 

bolsa de valores, etc. Portanto, existe uma forte inter-relação entre os benefícios e custos 

advindos da emissão de papéis por uma companhia. Mas provavelmente nenhum dos fatores 

citados acima seria suficiente isoladamente para a tomada de decisão pela alta administração. 

Também em uma tentativa de conhecer os fatores determinantes da decisão de tornar uma 

companhia pública, Pagano, Panetta e Zingales (1995) compararam características antes e 

após o IPO para um amplo grupo de empresas. A impressão foi que as constatações 

observadas ex-post pareceram complementar o quadro prévio traçado, ou seja, não tinham 

uma associação apenas reflexiva em relação às características ex-ante e sim revelavam novas 

informações não captadas inicialmente. 
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Em linhas gerais suas conclusões apontam que existem motivações mais relevantes para a 

realização do IPO. A primeira delas seria o indicador market-to-book; um indicador maior 

aumenta a probabilidade de emissão de ações, o que pode refletir uma grande necessidade de 

investimento em setores com elevadas oportunidades de crescimento. O segundo 

determinante mais importante é o tamanho da empresa; as firmas maiores, mais lucrativas e 

com maior taxa de crescimento são as mais propensas a abrirem o capital. Por fim, afirmam 

que empresas realizam seu lançamento de ações após períodos de grandes investimentos e 

de crescimento anormal
32

, o que significa uma intenção de rebalanceamento interno após um 

ciclo de crescimento e investimento.  

A isto segue que uma consequência do IPO é um período de redução no endividamento e 

nos investimentos, além de queda na lucratividade, o que sugere que a empresa passa por um 

período de absorção dos movimentos de crescimento realizados previamente. Um segundo 

ponto destacado é que a abertura do capital proporciona à empresa a redução do custo de 

crédito bancário. As firmas conseguem acessar uma maior diversidade de bancos, reduzindo 

a concentração dos empréstimos. Dentro da perspectiva de que a companhia pública remove 

ou ao menos minimiza eventuais problemas de informação, os autores levantam o 

questionamento sobre a relação causa-efeito dessa melhoria nas condições de acesso ao 

crédito bancário: 

[...] independent IPO firms experience a reduction in the cost of their bank 

credit. This effect is present even when controlling for firm’s 

characteristics and for the reduction in leverage experienced after going 

public. Moreover, after the IPO these firms borrow from a larger number of 

banks and reduce the concentration of their borrowing. At this stage we are 

unable to distinguish whether rates drop because access to the stock 

exchange improves the public information about a company or because this 

information and the availability of an outside source of funds increases a 

firm’s bargaining position vis-à-vis its banks
33 (PAGANO; PANETTA; 

ZINGALES, 1995, p. 3-4). 
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 Essa hipótese não é validada para empresas que promovem a emissão de ações de suas empresas 
subsidiárias (carve-out). Este caso tem outro aspecto motivador, o de maximizar proventos a partir da 
emissão de ações da subsidiária. 
33

 “[...] firmas independentes que realizam abertura de capital experimentam uma redução no seu custo de 
crédito bancário. Este efeito se faz presente mesmo quando analisadas as características da firma e a redução 
do endividamento experimentado após a abertura do capital. Mais que isso, após a abertura do capital essas 
firmas emprestam de um maior número de bancos e reduzem a concentração de seus empréstimos. Nesse 
estágio nós nãos estamos aptos a distinguir se as taxas caem porque o acesso ao mercado acionário melhora 
a informação pública sobre a companhia ou porque essa informação e a disponibilidade de uma fonte 
externa de fundos aumenta o poder de barganha da firma frente aos bancos.” 
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Com os fatos expostos, Pagano, Panetta e Zingales (1995) tentaram demonstrar o panorama 

com o qual a empresa se defronta diante da possibilidade de realizar ou não uma emissão 

pública de ações. Ficou evidenciado que algumas características não podem ser captadas ex-

ante o IPO, por exemplo, os efeitos da abertura de capital sobre o valor da empresa ou as 

intenções dos controladores da companhia com os recursos levantados no mercado. Por isso 

a abordagem teve o cuidado de analisar a situação em dois momentos e buscar relacioná-los. 

Outros autores investigaram os motivos que levam ao lançamento primário de ações. 

Chemmanaur e Fulghieri (1999) abordaram o tema sob a perspectiva da incerteza e 

informação, concluindo que o melhor momento para a realização do IPO é quando há um 

equilíbrio entre o custo da incerteza de avaliação da empresa e a aceitação do risco pelos 

investidores, que não têm a informação completa. Kim e Weseinbach (2005) e Brau (2010) 

pesquisaram o tema com relação ao propósito da estrutura de capital das empresas, 

sugerindo que o IPO beneficia a companhia reduzindo o endividamento e adequando sua 

estrutura de capital. Ainda, outras linhas de pesquisa buscam relacionar a probabilidade de 

realização de um IPO com o perfil de risco da companhia, o tamanho do mercado de capitais, 

etc.  

 Contudo, nem todas as razões dessa opção podem ser encontradas nas constatações 

empíricas, a partir dos casos de sucesso de empresas que trilharam esse caminho do mercado 

de capitais. Há um elemento prévio, natural e específico do local, que atua fortemente no 

sentido de condicionar a forma pela qual as empresas estruturam seu capital. O ambiente 

legal onde a companhia é constituída e as instituições que dele se desdobram são cruciais 

para definir como a empresa se estabelece.  As leis e normais aplicáveis, o código tributário, 

o poder de cumprimento da lei e até mesmo costumes locais definem um padrão de atuação 

da companhia naquele mercado. E isso também é válido para nortear a decisão de se tornar 

pública ou não, recorrer ao financiamento bancário ou outro tipo de capital de terceiros, ou 

ainda internalizar o investimento a partir da retenção de lucros. 

 

1.5. Estrutura de capital e aspectos institucionais: como o ambiente legal afeta o 

padrão de financiamento 

O sistema legal de um país desempenha papel importante na estruturação de seu sistema 

financeiro. O mercado bancário e o mercado de capitais são formatados conforme a base de 
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leis e normas que prevalecem em cada região e acabam por direcionar as ações de seus 

agentes, ou seja, os bancos, empresas, investidores, reguladores, etc. 

Podem-se dividir em quatro os sistemas legais principais existentes atualmente
34

, conforme 

a origem de seu conjunto de leis. O sistema anglo-saxão é baseado na common law, 

fortemente influenciado pelos costumes e onde a lei é formulada por juízes e então 

incorporada à legislação, sendo este tipo de código aplicado na Grã-Bretanha e países que 

sofreram sua colonização, como EUA, Canadá, África do Sul e Austrália. Outros sistemas 

legais principais existentes são o germânico, o francês e o escandinavo, todos remontando ao 

direito romano; estes têm por base uma lei de tradição civil, elaborada através de 

magistrados e legisladores (LA PORTA et al., 1997). A maioria dos países adotou um 

sistema legal amparado em uma ou mais das leis acima. Os países europeus colonizadores 

tiveram bastante influência na disseminação de suas leis; os países latino-americanos, por 

exemplo, ainda que não colonizados pela França, carregam traços tipicamente marcantes do 

regime francês. 

Observando países com diferentes amparos legais ao redor do mundo, constata-se uma 

significativa especialização no modo como o financiamento e desenvolvimento das 

empresas são providos. Há locais em que o mercado de capitais é largamente desenvolvido – 

como nos EUA e no Reino Unido – enquanto em outros há predominância de um sistema 

voltado para bancos – exemplos de Alemanha e Japão (LA PORTA et al., 1997; e ALVES; 

FERREIRA, 2011). A opção pelo uso de lucros retidos ante o uso de capital de terceiros 

pode ser incentivada da mesma forma, a depender, entre outros, da legislação fiscal e da 

escassez de recursos em instituições financeiras ou nas mãos de investidores privados. Isso 

significa que essas características, antes de serem associadas à preferência da empresa na 

definição de sua estrutura de capital, são condicionadas pelo conjunto e pela efetividade dos 

regimentos que compõem os sistemas legal e financeiro e que determinam um caminho 

prioritário em detrimentos de outros.  

A junção das leis e institucionalidades com a capacidade de fazê-las cumprir (enforcement) 

formam um ambiente legal. Este ambiente é considerado mais ou menos desenvolvido 

conforme ajude ou prejudique o desenvolvimento econômico-social. O grau de 

desenvolvimento do ambiente institucional (financeiro), que favorece a promoção do 
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 Pode-se ainda distinguir outros tipos de regime, como aqueles baseados na crença religiosa. Estes não têm 
relevância neste trabalho. 
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financiamento de empresas, pode ser aferido através de diversos referenciais: pela inflação e 

crescimento do PIB; pelo grau de proteção e extensão de direitos aos acionistas minoritários; 

a presença de um forte sistema bancário ou de subsídio governamental; por indicadores de 

endividamento (Dívida bancária/PIB), de dependência das empresas por financiamento 

interno (ou externo), de extensão do mercado de capitais (quantidade de IPOs/PIB; 

capitalização do mercado de capitais; exigências para listagem ou deslistagem de uma 

companhia); etc.
35

. Note-se que vários indicadores são associados ao mercado de capitais; 

Rajan e Zingales (1998) indicam que o tamanho do mercado de capitais de um país é um 

importante indicador do seu desenvolvimento financeiro. 

Com base em um modelo próprio, La Porta et al. (1997) concluíram que os ambientes 

institucionais baseados na lei civil francesa são aqueles que menos favorecem o 

florescimento do mercado de capitais. Em contrapartida, os países com ambiente baseado no 

regime anglo-saxão são os que melhor proporcionam essa possibilidade para as empresas. 

Rajan e Zingales (1998) e Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) mostram a relação existente 

entre o desenvolvimento da institucionalidade no âmbito financeiro, o acesso ao 

financiamento externo e o crescimento das empresas. Ambos os estudos tomam o 

pressuposto que o acesso a fundos internos é intangível ou insuficiente e existe um problema 

de crédito (credit rationing) associado a um problema de (assimetria de) informação, 

culminando em uma restrição ao crédito externo de longo prazo.  

Para Rajan e Zingales (1998), o desenvolvimento do sistema financeiro ajuda a reduzir os 

custos do financiamento externo e, por consequência, a promover o crescimento das 

empresas.  

Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) discorrem sobre a importância de sistemas legais e 

financeiros bem desenvolvidos e de um mercado de capitais ativo como facilitadores do 

processo de crescimento das empresas através do acesso ao capital externo, eliminando 

assim as restrições financeiras das empresas.  Primeiro, apontam que um sistema legal 

efetivo é importante para repelir eventuais atitudes irresponsáveis e oportunistas dos 

tomadores de crédito, quais sejam, os dirigentes da empresa; o sistema deve ser efetivo ao 

ponto de garantir ao credor externo que o financiamento de longo prazo concedido será 
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 Rajan e Zingales (1996), La Porta et al. (1997), Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998), Singh (2003) e Alves e 
Ferreira (2011) são alguns trabalhos que apresentam inúmeros outros fatores que se relacionam com o 
desenvolvimento do ambiente legal. 
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comprometido tão somente no bem da empresa, impedindo violações do contrato e 

aplicando as sanções cabíveis. Também ressaltam os autores que um sistema financeiro 

efetivo tem a sua importância no fato que os mercados bem desenvolvidos e os 

intermediários financeiros – ambos produtos de um bom sistema financeiro – servem como 

fonte direta de recursos e também como mecanismos de transmissão da informação sobre as 

atividades das empresas aos investidores, o que resulta em apoio ao levantamento de capital 

de longo prazo. Por fim, advogam em favor de um mercado de capitais ativo e reforçam a 

convicção no ambiente legal para a prosperidade empresarial através da captação externa de 

longo prazo: 

The empirical results for our sample suggest that an active stock 

market (though not necessarily a large one) and high scores on an 

index of respect for legal norms are associated with firm growth 

financed by long-term external debt and equity. These two 

characteristics are also associated with lower returns on capital for 

established firms. Thus, greater reliance on external financing to 

fund investment in countries with more developed legal and financial 

systems may be due in part to relatively small internally generated 

resources. This is consistent with the hypothesis that, as financial 

markets develop, the role of established firms’ internal capital 

diminishes
36

 (DEMIRGÜÇ-KUNT; MAKSIMOVIC, 1998, p. 4). 

Em síntese, há um consenso de que o ambiente legal desempenha papel relevante na 

definição de marcos e características dos sistemas financeiros. Estes por sua vez direcionam, 

mesmo que indiretamente, o modo como a economia em geral e as empresas em particular 

operam.  

Os países menos desenvolvidos, em geral, são aqueles que apresentam os indicadores de 

ambiente legal mais fracos, ou seja, a institucionalidade presente não contribui para a 

eliminação das restrições (de crédito e de informação, por exemplo) e cumprimento das leis. 

O recurso ao capital externo é importante para fomentar o crescimento das empresas. Porém, 

as empresas apresentam dificuldades de captação externa, sobretudo de recursos de longo 

prazo, devido a problemas de agência, informação e racionamento de crédito. Nesse ponto 
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 “Os resultados empíricos para nossa amostra sugerem que um mercado de ações ativo (ainda que não 
necessariamente amplo) e elevadas pontuações em um índice de respeito à norma legal são associados com 
o crescimento da firma financiado por meio de dívida externa de longo prazo e por capital. Essas mesmas 
características também estão associadas com baixos retornos sobre o capital para firmas estabelecidas. Assim, 
a maior confiança em fontes externas para financiar o investimento em países com sistemas legal e financeiro 
mais desenvolvidos pode ser decorrente em parte aos relativamente pequenos recursos internos. Isto é 
consistente com a hipótese que, à medida que os mercados financeiros se desenvolvam, o papel do capital 
interno para as firmas estabelecidas se reduz.” 
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as PMEs são mais gravemente afetadas, pois elas são mais constrangidas no acesso ao 

capital bancário do que as grandes empresas.  

As empresas menores são vítimas desse sistema legal enfraquecido, tornando-se vulneráveis 

a crises de escassez de crédito como a ocorrida após a crise financeira mundial de 2008 

(ICSA, 2013).  

O desenvolvimento do ambiente legal e institucional passa a ser então um instrumento de 

promoção do desenvolvimento financeiro, econômico e social. Segundo Beck, Kunt e 

Maksimovic (2008), esse é o caminho para a PME acessar o financiamento externo. E ainda 

conforme Beck e Kunt (2006) é também uma forma da PME aliviar as restrições que 

enfrenta e nivelar o acesso ao crédito entre firmas de tamanhos diferentes:  

Financial and institutional development helps alleviate SMEs’ 

growth constraints and increase their access to external finance and 

thus levels the playing field between firms of different sizes
37

 

(BECK; KUNT, 2006, p. 2931). 

E o mercado de capitais poderia ser uma alternativa viável a esse interesse com uma 

institucionalidade adequada.  

                                                           
37

 “O desenvolvimento financeiro e institucional ajuda a mitigar as restrições ao crescimento das PMEs e 
aumenta seu acesso a financiamento externo e, assim, nivela as diferenças entre empresas de tamanhos 
diferentes.” 
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2. O QUADRO INTERNACIONAL NA PROMOÇÃO DO MERCADO DE 

CAPITAIS 

O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento do mercado de capitais são altamente 

correlacionados. A experiência internacional quanto ao mercado de capitais, ainda que 

limitada na extensão do tratamento à PME, pode contribuir substantivamente para o 

desenvolvimento desse nicho nos países com pouca robustez, como é o caso do Brasil. 

Neste capítulo será abordado como o tema está inserido internacionalmente, em particular 

como o desenvolvimento econômico e o ambiente legal sob o qual são constituídas as 

normas e instituições locais são fatores preponderantes para respaldar a utilização do 

mercado de ações. Também serão avaliados os principais casos de sucesso no 

desenvolvimento de um mercado acionário orientado para a PME. 

2.1. Estrutura regulatória e legal: como a institucionalidade estrangeira auxilia na 

promoção do mercado acionário 

É notório que os países economicamente desenvolvidos são aqueles que mais lançam mão 

do uso do mercado acionário. Levanta-se a questão sobre quais motivos levam a esse fato e 

se tal promoção do mercado pode ser estendida aos países em desenvolvimento, auxiliando 

seu processo de desenvolvimento econômico. Inicialmente, será apresentada uma breve 

discussão sobre a pertinência do encorajamento do mercado de ações nos países em 

desenvolvimento. Em seguida será relacionada a institucionalidade com o perfil do mercado 

acionário em diversos locais. 

2.1.1. O mercado de capitais nos países em desenvolvimento 

Conforme exposto no primeiro capítulo, há uma forte associação entre o desenvolvimento de 

instituições dos países e a forma como todo seu sistema econômico, em especial o 

financeiro, é estruturado. Também é importante ressaltar que o desenvolvimento das 

instituições, geralmente, acompanha o próprio desenvolvimento econômico. Assim, os 

países ditos desenvolvidos apresentam melhores indicadores para o grau de 

desenvolvimento de sua institucionalidade do que os países subdesenvolvidos. 

O papel do sistema financeiro no desenvolvimento econômico é foco de certa dicotomia 

entre o que podemos definir, grosso modo, duas linhas gerais de pensamento, a doutrina 
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keynesiana e a chamada “Escola de Stanford”. Em nível bastante superficial para não fugir 

ao escopo do trabalho, a “Escola de Stanford”, ao contrário da lógica keynesiana, atribui à 

poupança a função de gerar recursos para o investimento e nesse contexto a taxa de juros é 

um elemento chave na formação de poupança. Assim, a “Escola de Stanford” segue uma 

linha de pensamento neoclássico, voltado para o neoliberalismo. Ela trabalha com a hipótese 

de que o desenvolvimento do mercado financeiro – no qual se insere o mercado de capitais – 

contribui no avanço do desenvolvimento econômico através de uma série de medidas de 

expansão e liberalização do mercado
38

, do mesmo modo como ocorreu em diversos países 

capitalistas de economia avançadas. Essa corrente busca relacionar o desenvolvimento do 

mercado de capitais com o crescimento econômico de longo prazo nos países em 

desenvolvimento, abordando três proposições fundamentais para os países emergentes com 

mercado de capitais pouco desenvolvidos: um “aprofundamento financeiro”, em que a maior 

monetarização e intermediação financeira auxiliaria o desenvolvimento econômico desses 

países; uma “repressão financeira”, pela qual os governos desses países não desenvolvidos 

manipulariam o mercado de crédito, mantendo a taxa de juros artificialmente baixa e/ou 

promovendo subsídios para favorecimento próprio ou de setores privilegiados, o que atuaria 

contra o crescimento no longo prazo; e por fim, a chamada “liberalização” desses mercados 

de crédito represados, com uma elevação da taxa de juros ao seu nível de equilíbrio, o que 

teria por efeitos o aumento da poupança, o melhor aproveitamento dos recursos de 

investimento e, por consequência, uma aceleração do desenvolvimento (SINGH, 1993). 

Seguindo nessa linha, Singh (1993) avalia como os países em desenvolvimento devem tratar 

as questões legais dentro de sua política de desenvolvimento e em que medida eles devem 

promover o mercado de capitais ou rejeitá-lo como alternativa à captação de fundos para 

alavancar o investimento. Da discussão sobre as teorias que afetam o setor financeiro e o 

papel do financiamento das empresas no desenvolvimento econômico nacional, o autor 

aponta três canais pelos quais supostamente o mercado de capitais deve afetar o crescimento 

industrial e econômico: pelo crescimento da poupança; por uma alocação eficiente dos 

recursos de investimento; e pela melhor utilização dos recursos existentes.  

A despeito da sua efetiva validade, o argumento favorável ao florescimento do mercado de 

capitais é que ele pode ser usado como um suplemento ao mercado de crédito, sendo este 
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 A desregulação progressiva dos mercados financeiros pelos países desenvolvidos, a internacionalização 
desses mercados e a introdução de novos instrumentos de financiamento que permitem investimentos de 
magnitude e riscos maiores são exemplos. (COSH; HUGHES; SINGH, 1989. Apud SINGH, 1993) 
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mais sujeito aos problemas da seleção adversa e risco moral. Conforme sugere Cho (1986), 

“equity finance is free from adverse selection and moral hazard effects while debt finance is 

subject to them in the presence of asymmetric information”
39

 (CHO, 1986. Apud SINGH, 

1993). 

Entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento há uma diferença da importância 

no uso do mercado de capitais para o crescimento da economia. Nos primeiros, o mercado 

de capitais já não agregaria tanto na perspectiva de crescimento das empresas
40

. Porém, para 

os países em desenvolvimento, o mercado de capitais é uma alternativa que pode ser útil, 

consideradas as condições acima e ignorando outros efeitos que um processo de 

liberalização financeira possa trazer. Segundo Singh (1993), analisando os padrões de 

financiamento das empresas em uma perspectiva histórica, é observado que o mercado de 

capitais já foi no passado muito mais importante como fator de crescimento das empresas 

para países desenvolvidos – como os EUA – do que o é hoje. E que os países em 

desenvolvimento parecem estar atualmente copiando este modelo de sucesso.  

Singh (1993) não avaliza diretamente a promoção do mercado acionário pelos países 

emergentes. Antes, ele pondera que o mercado acionário é uma realidade no mundo 

contemporâneo e dificilmente um país abrirá mão desse recurso em seu caminho ao 

progresso econômico, mesmo que essa opção não seja isenta de defeitos. Assim, ele propõe 

que algumas medidas sejam adotadas pelos países em desenvolvimento para conter seus 

efeitos negativos. Deve-se buscar isolar ao máximo possível o setor industrial real da 

influência do mercado de ações. Para tanto, uma série de medidas devem ser consideradas, 

tais como: taxações que inibam elevada rotação das ações; criação de normas específicas 

para as questões de tomada de controle acionário (até mesmo reduzir o papel dos detentores 

das ações e delegar mais poder às demais partes interessadas (stake-holders), como o 

governo e os funcionários da firma); utilização dos investidores institucionais (como fundos 

de pensão) como responsáveis pela manutenção de um mercado ordeiro. 
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 “Financiamento por ações é livre dos efeitos de seleção adversa e de risco moral, enquanto o 
financiamento por dívida está sujeito a eles na presença de informação assimétrica”. 
40

 Nos países desenvolvidos o mercado de capitais poderia, ao contrário, gerar malefícios, tais como 
especulação, visão curto-prazista e disputas por controle corporativo. 
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2.1.2. Indicadores do ambiente legal e desenvolvimento do sistema financeiro 

Dentro do tema de interesse do estudo – a forma pela qual as empresas se financiam e como 

o mercado de capitais se insere – podem ser distinguidos dois principais vetores de 

influência: as variáveis que afetam a decisão do financiamento ao nível da empresa; e as 

variáveis associadas às instituições, exógenas à empresa.  

As variáveis associadas à firma foram expostas no capítulo 1, e correspondem a 

características como tamanho, idade, ramo da indústria, oportunidades de crescimento, etc., 

que favorecem ou desfavorecem a captação externa, via mercado de capitais ou bancário. 

 Já as variáveis institucionais são associadas, sobretudo, ao ambiente legal de cada país. O 

conjunto das leis e instituições presentes têm participação ativa no desenvolvimento de um 

tipo marcante de sistema financeiro, via de regra ou orientado ao mercado de capitais ou 

orientado a bancos. O nível de desenvolvimento do sistema financeiro é, então, um fator que 

também influenciará a forma como as empresas se financiam. Quanto maior o 

desenvolvimento deste sistema, melhor espera-se que os problemas de agência e assimetria 

de informações sejam resolvidos e com isso as oportunidades de financiamento podem ser 

mais bem colocadas para a empresa. 

Muitos trabalhos exploram a relação do ambiente legal – enfatizando principalmente o 

sistema financeiro – com as possibilidades de financiamento e crescimento das empresas.   

La Porta et al. (1996, 1997) associam o ambiente legal e seu nível de desenvolvimento, com 

o tamanho e extensão do mercado de capitais.  Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) 

avaliam que as instituições podem acelerar a taxa de crescimento das empresas viabilizando 

seu acesso ao financiamento de longo prazo, por crédito ou pelo lançamento de ações. 

Giannetti (2003) demonstra que as instituições tem papel importante na determinação da 

extensão dos problemas de agência enfrentados pelas firmas e como essas questões podem 

afetar as decisões da estrutura do capital. E Alves e Ferreira (2011) pesquisam os 

determinantes da estrutura de capital em um período mais recente para um grande grupo de 

países com distintos tipos de sistema legal e níveis de desenvolvimento institucional, 

ratificando a importância desse elo entre as variáveis institucionais e os fatores que 

condicionam a fonte do financiamento das empresas. 

Cada trabalho analisa o comportamento de indicadores específicos, elaborados como proxies 

para medir a qualidade das instituições e o nível de desenvolvimento do sistema financeiro. 
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Essas métricas criadas têm as mais diversas naturezas e objetivam qualificar fatores 

subjetivos através de um sistema de pontuação. Alves e Ferreira (2011), por exemplo, 

avaliam desde o desenvolvimento do mercado e proteção de credores e acionistas até o nível 

de inflação e o grau de corrupção do país. A (origem da) legislação, a qualidade do 

enforcement, a proteção aos credores, os direitos conferidos aos acionistas minoritários e o 

nível de desenvolvimento do mercado bancário e de capitais são fatores comuns 

recorrentemente investigados. 

O tamanho do mercado de capitais de um país é um indicativo do seu desenvolvimento 

financeiro (RAJAN; ZINGALES, 1998).  Há várias maneiras de mensurar a extensão do 

mercado de capitais. Uma medida simples é a quantidade de empresas listadas em bolsa(s) 

de valores. Essa métrica ilustra ao menos uma ordem de grandeza com que cada país tem o 

mercado acionário mais ou menos ativo. A tabela 1 apresenta dados para um conjunto de 

países selecionados, representativos de diferentes ambientes legais e grau de 

desenvolvimento econômico. Foram comparadas as últimas três décadas e os dois últimos 

anos com dados disponíveis.  
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Tabela 1 – Empresas listadas em bolsa de valores, por país: 1990/2012. 

 País 1990 2000 2010 2011 2012 

            

África do Sul 732 616 360 355 348 

Alemanha 413 1022 571 670 665 

Austrália 1089 1330 1913 1922 1959 

Brasil 581 459 373 366 353 

Canadá 1144 1418 3805 3932 3876 

Chile 215 258 227 229 225 

China n/d 1086 2063 2342 2494 

Cingapura 150 418 461 462 472 

Coreia do Sul 669 1308 1781 1792 1767 

Espanha 427 1019 3310 3241 3167 

Estados Unidos 6599 7524 4279 4171 4102 

França 578 808 901 893 862 

Índia 2435 5937 4987 5112 5191 

Itália 220 291 291 287 279 

Japão 2071 2561 3553 3961 3470 

México 199 179 130 128 131 

Polônia n/d 225 569 757 844 

Portugal 181 109 47 46 46 

Reino Unido 1701 1904 2056 2001 2179 

Rússia n/d 249 345 327 276 

Suécia 258 292 331 340 332 

Turquia 110 315 337 362 405 

            

Elaboração própria. 

  
* n/d = informação não disponível 

Fonte: Banco Mundial. 

      

Nota-se uma clara disparidade em que os países desenvolvidos e principalmente aqueles 

cujo sistema legal remonta à common law apresentam número significativamente maior de 

empresas públicas. Os EUA são o maior representante do mercado de capitais no mundo, 

mas houve uma queda acentuada de empresas listadas em 2010, algo provavelmente 

associado à crise financeira que teve origem em 2008. Austrália, Canadá e Reino Unido são 

exemplos de países desenvolvidos com legislação baseada na common law que tiveram 

expansão no número de empresas públicas no período. Na contramão, os países cujo sistema 

legal é voltado para bancos (casos de Alemanha e Itália, por exemplo) apresentam números 

bastante inferiores à média; o Japão foge a essa regra, mas é uma economia com forte 

orientação ao sistema bancário. Os dados reforçam a constatação de que a origem do sistema 

legal condiciona de alguma forma o sistema financeiro, criando um ambiente mais ou menos 



 44 
 

 
 

propenso para o desenvolvimento de um mercado de capitais relevante. Outros países 

também se destacam. China, Índia e mesmo o Japão tiveram aumento na quantidade de 

empresas listadas ao longo dos anos de grande prosperidade da economia asiática, resultado 

este que vai de encontro ao processo de abertura dos mercados de capitais e globalização 

financeira internacional. Na Europa, a Espanha fez um esforço na promoção da abertura de 

capital de suas empresas. Os demais países – França, Itália, Portugal, Suécia – tiveram 

desempenho modesto ou retração nos números. 

Quanto aos países emergentes, nota-se que os números estão em patamares inferiores, 

ratificando a hipótese de correlação positiva entre desenvolvimento econômico e do 

mercado de capitais. O Brasil está situado em posição intermediária, mas enfrentou redução 

no número de companhias abertas, assim como África do Sul e México. Em comparação 

dentro da América Latina, o Chile apresenta números surpreendentes se compararmos a 

escala da sua economia com a de Brasil e México. 

Em resumo, o momento áureo do mercado de capitais no mundo foi por volta dos anos 

2000, graças a fatores como o bom desempenho econômico mundial e uma revolução 

tecnológica que permitiu maior integração dos mercados e facilitou a negociação de ativos. 

Outro indicador importante para medir a amplitude do mercado de capitais é a capitalização 

de mercado (ou capitalização bursátil) como proporção do PIB, que é representada pela 

razão entre o valor econômico de todas as ações das empresas listadas (o somatório de todas 

as ações multiplicadas pelas suas respectivas cotações em bolsa) e o PIB. Quanto maior esse 

indicador, mais representativo é o mercado de ações dentro do sistema financeiro. Mais uma 

vez os países com instituições provenientes da common law mostram números 

sensivelmente superiores, por vezes ultrapassando os 100%, casos de EUA, Reino Unido, 

Canadá e África do Sul. No grupo asiático, Cingapura e Coreia do Sul elevaram sua 

capitalização consoante a ampliação de seus mercados de capitais, ao contrário do Japão que 

viu seu indicador encolher à medida que enfrentou longos anos sem crescimento econômico 

e com deflação. Nos países emergentes, o chamado grupo BRIC – Brasil, Rússia, Índia e 

China – está abaixo da média mundial; a Índia se sobressai em relação aos demais. O Brasil 

partiu de um patamar inferior em relação aos demais
41

 e atualmente se encontra no mesmo 

nível dos países cujo sistema é orientado pelo crédito bancário. 

                                                           
41

 A tabela atribui uma capitalização de 3,55 para o Brasil em 1990. Contudo, nos anos precedentes e 
subsequentes este patamar estava em torno de 10. Houve, portanto, uma queda acentuada pontual que 
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Tabela 2 – Capitalização bursátil em relação ao PIB, por país: 1990/2012. 

País 1990 2000 2010 2011 2012 

      África do Sul 123,20 150,30 169,27 125,54 154,08 

Alemanha 20,11 65,23 41,90 31,57 42,07 

Austrália 35,05 89,83 127,45 86,32 83,84 

Brasil 3,55 35,08 72,12 49,62 54,69 

Canadá 40,88 113,78 133,84 107,19 110,69 

Chile 43,09 76,14 157,05 107,62 117,68 

China n/d 48,48 80,31 46,29 44,93 

Cingapura 88,18 159,47 156,54 112,50 144,34 

Coreia do Sul 38,98 30,55 99,52 82,69 96,54 

Espanha 20,74 84,69 81,84 68,98 73,40 

Estados Unidos 51,17 146,86 114,53 100,79 115,50 

França 24,62 105,71 72,78 54,80 67,86 

Índia 11,82 31,07 94,58 55,09 68,82 

Itália 12,65 67,27 14,96 18,94 22,97 

Japão 94,08 66,73 74,60 59,95 61,82 

México 12,45 18,31 43,20 34,93 44,25 

Polônia n/d 18,22 39,91 26,36 35,82 

Portugal 11,69 51,27 34,41 25,19 30,06 

Reino Unido 79,59 166,40 129,03 112,01 115,47 

Rússia n/d 14,99 65,87 41,81 43,35 

Suécia 37,92 126,38 119,00 83,49 103,06 

Turquia 12,68 26,13 41,94 26,05 39,14 

União Europeia 29,99 96,60 62,33 51,13 60,28 

Mundo 46,13 98,63 85,04 66,06 74,22 

            

Elaboração própria. 

  
* n/d = informação não disponível 

Fonte: Banco Mundial. 

      

Note-se que o auge desse movimento de atenção voltada para o mercado de capitais parece 

ter ocorrido no ano de 2010 e após isso houve um arrefecimento ou mesmo um desmonte 

mais significativo, muito provavelmente associado à crise financeira e econômica que 

assolou as economias globais após 2008 e causou quedas vertiginosas das cotações em 

bolsas de valores por todo o mundo, bem como uma onda de fechamento de capital e 

cancelamento de listagem por diversas empresas que julgaram estar subavaliadas pelo 

mercado deprimido. Ainda assim, em muitos países esse indicador se mostra bastante 

consistente, tendo uma importância considerável como fonte de recursos para as empresas. 

                                                                                                                                                                                   
carece de maior investigação, mas deve estar associada a fatores como: a “quebra” da bolsa do Rio de Janeiro 
em 1989; desdobramentos dos planos econômicos de estabilização monetária no período; e/ou efeitos do 
câmbio. 
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Além dos indicadores expostos acima que dimensionam a extensão mercado de capitais, 

outras variáveis acabam por definir que grau de desenvolvimento esse mercado terá em cada 

lugar, considerando o regime legal prevalecente. La Porta et al. (1996) concluíram que as 

diferenças na natureza e na efetividade dos sistemas financeiros podem ser traçadas, em 

parte, pelas diferenças na proteção dos investidores e credores, o que se reflete nas leis e na 

qualidade de seu cumprimento. Assim, avaliam conjecturas que refletem diretamente no 

desenvolvimento do mercado de capitais e a forma de organização das finanças corporativas, 

entre os quais: os direitos dos acionistas, em especial dos minoritários; a proteção aos 

credores; e a concentração societária em uma empresa aberta. 

A avaliação geral é que os países constituídos sob o regime da common law apresentam 

mercados de capitais mais desenvolvidos e mais utilizados em relação ao mercado bancário. 

Também, esses países têm melhores desempenhos na medição da proteção aos credores e 

direitos dos investidores. La Porta et al. (1996) sinalizam ainda que os países de legislação 

escandinava e germânica aparecem em situação intermediária e que os países de legislação 

francesa são os mais fracos na proteção dos credores e em concessão de direitos aos 

investidores. 

Os direitos dos acionistas correspondem ao poder que estes detêm dentro da empresa em 

relação à sua proporção no capital social. O principal critério para chegar a um indicador da 

qualidade dos direitos dos acionistas é o atributo do direito ao voto. A legislação pode fazer 

a empresa atrelar ou não o pagamento de dividendos aos votos, os quais por sua vez são 

habilitados mediante a posse de ações da companhia, ou ainda permitir situações 

diferenciadas
42

. Idealmente, o melhor sistema é aquele que confere um voto por ação, 

inibindo ações usurpadoras do acionista controlador. Também são relevantes os fatores que 

definem a facilidade com que o investidor pode exercer seu direito ao voto, tais como: 

obrigatoriedade de comparecimento pessoal ou permissão para representação na assembleia 

de acionistas; possibilidade de votar por correio; obrigatoriedade de depositar o voto com 

certo prazo de antecedência à reunião de acionistas; a existência de mecanismos de proteção 

aos minoritários contra atos opressores dos diretores (em geral indicados pelo acionista 

controlador), como, por exemplo, a obrigação da companhia recomprar ações de posse dos 

minoritários no caso de anúncio de uma fusão ou venda; e, por fim, o percentual de votos 
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 Exemplos: ações que não permitem votos, discrepar o voto por algum critério como tempo de posse da 
ação ou ser fundador da empresa, ou ainda restringir o número de votos que um mesmo investidor pode 
exercer, entre outras. 
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necessários para se reivindicar a realização de uma assembleia extraordinária de acionistas 

(LA PORTA et al., 1996). 

Da mesma forma, os direitos dos credores perante o ambiente legal pode revelar o maior ou 

menor grau de desenvolvimento do sistema financeiro. Nesse sentido são avaliados quesitos 

como a facilidade de tomada de posse ou liquidação em face da insolvência do devedor, a 

execução de garantias, a participação do credor em eventual reestruturação da empresa, a 

priorização dos credores (em concorrência com trabalhadores e governo) no recebimento de 

créditos após a liquidação de ativos do devedor e a manutenção dos poderes do 

administrador durante o processo de reorganização da firma, que em alguns casos pode ser 

substituído por uma terceira parte independente. 

Finalmente, uma última ideia relaciona a proteção ao investidor à concentração acionária na 

empresa. Países com fraca proteção aos acionistas minoritários tendem a favorecer a 

concentração do capital social da empresa nas mãos de poucos grandes proprietários, 

reduzindo o retorno esperado do capital aplicado pelo pequeno investidor. Assim, a 

concentração acionária seria um sintoma de um mercado de capitais enfraquecido. 

Conclui-se que a qualidade da institucionalidade é crucial para que se crie um ambiente 

propício ao aprimoramento do mercado financeiro e mesmo do mercado de capitais. Ainda 

assim, mesmo em países onde as leis e instituições não são adequadas ao florescimento 

desse segmento, pode-se recorrer em última instância à qualificação dos regimentos 

presentes.  

Os países de legislação anglo-saxã desempenham melhores indicadores gerais no trato das 

questões institucionais. Por consequência, seus mercados de capitais se mostram mais 

desenvolvidos. Então, como medidas de apoio para os países com fracos indicadores no 

desenvolvimento financeiro, restaria a tentativa de se adaptar à sua fraca legislação. Dentre 

as possibilidades, a mais efetiva é reforçar a qualidade do enforcement, ou seja, da aplicação 

da lei. 

 

2.2.  Experiências de sucesso no desenvolvimento do mercado de ações para PMEs 

Diversos países ao redor do mundo têm atuado em prol do desenvolvimento do mercado de 

capitais como uma alternativa mais representativa dentre as fontes de financiamento das 
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empresas. A melhor forma de trabalhar esse progresso é através da elaboração de 

mecanismos dentro do sistema financeiro que estejam em consonância com as características 

de um ambiente legal adequadamente orientado ao mercado de capitais. Conforme exposto, 

o aparato legal de origem anglo-saxã é o que melhor se adequa ao desenvolvimento do 

mercado de capitais. 

A viabilização do acesso de pequenas e médias empresas ao mercado acionário constitui um 

objeto de interesse para diversos segmentos da sociedade, como as bolsas de valores 

interessadas em expandir seus negócios, as próprias empresas que seriam alvos e 

beneficiárias da iniciativa e mesmo os entes governamentais, que reduziriam graves 

problemas de crédito e investimento na economia. Nesse âmbito, existem discussões, 

propostas e mesmo experiências relevantes no trato de como as empresas menores podem 

acessar um mercado de capitais. Estas serão apresentadas a seguir.  

A "World Federation of Exchanges” (WFE) é uma associação privada que reúne 54 

importantes bolsas no mundo, entre elas a bolsa brasileira (BM&FBOVESPA), e tem feito 

esforços na promoção do mercado acionário para PMEs. Em relatório publicado em 2011 a 

WFE apresentava a importância do desenvolvimento dessa forma de financiamento para as 

PMEs em face da crise econômica e da restrição de crédito dos bancos desde 2008. Algumas 

experiências – adaptadas ao mercado norte-americano – são expostas. Uma proposta é a 

criação de mercados ou bolsas locais, algo mais aplicável aos EUA devido às distinções 

normativas entre os estados; a ideia implícita é fomentar as pequenas empresas e 

consequentemente as economias locais. Outro conceito é chamado de “Direct Public 

Offering” (DPO), que se assemelha bastante a um IPO; nesse modelo as empresas realizam 

sua oferta de ações diretamente ao público, sem intermediação e também sem negociação 

em um mercado secundário como no caso de um IPO em uma bolsa de maior abrangência, 

levando o investidor a tomar parte do processo de crescimento da empresa, tal qual faria um 

investidor-anjo por exemplo. Um case analisado como bem-sucedido é o mercado 

denominado “Alternativa”, originado na Suécia e também presente na França: uma 

combinação de bolsa de valores e corretora de intermediação que tem regras simplificadas e 

claras para listagem e negociação, além da prestação de serviços relacionados a uma 

empresa pública, tornando o acesso das PMEs viável econômica e operacionalmente. 

A “International Council of Securities Associations” (ICSA) também é uma entidade de 

classe internacional privada, composta por membros representantes do mercado de 
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capitais
43

. Um de seus escopos é o desenvolvimento de mercados emergentes. A publicação 

ICSA (2013) traçou um panorama geral da estrutura do mercado de capitais para quatro 

países em desenvolvimento – Bulgária, México, Turquia e Coreia do Sul – através de 

questionários que abordaram temas como: existência de regulação ou instituição pública 

específica para as PMEs; como as PMEs podem se financiar no mercado de capitais (ações, 

emissão de dívidas, etc.); condições para uma PME abrir o capital e se listar em bolsa; 

segregação de mercado acionário para PMEs e tamanho desse mercado no país; entre outros. 

Especificamente quanto ao mercado acionário, Bulgária e México não têm muitas ações em 

vigor para promover o acesso das PMEs, apenas o interesse no desenvolvimento futuro. 

Esses países não dispõem de regras ou mercados específicos, nem algum programa de 

incentivo para abertura de capital
44

. Por consequência não há interesse das empresas 

menores e o número de empresas desse porte listadas nas bolsas é pequeno. 

A Turquia tem um melhor aparato para auxiliar as PMEs. Existe regulação específica, um 

conselho normativo do mercado de capitais e uma instituição pública destinada a promover 

políticas de desenvolvimento. Dentro da única bolsa no país, a Istanbul Stock Exchange, há 

vários mercados em que as regras para listagem são diferenciadas em relação ao mercado 

principal, onde as PMEs podem se enquadrar. Os critérios para listagem em um desses 

mercados dependem de fatores como valor de mercado da empresa, quantidade e percentual 

de free float
45

, lucratividade e tempo operacional. O segmento mais básico é chamado 

Emerging Companies Market, sem muitos critérios quantitativos para a admissão. Conforme 

a empresa preencha os critérios estabelecidos de outros mercados, ela deve ser deslocada 

para os demais segmentos, Second National Market ou National Market (Grupo A, B ou C), 

atingindo os mercados mais relevantes. Em complemento, existe um mecanismo de 

assessoramento para as companhias ingressarem no segmento básico, por meio de empresas 

corretoras ou de gerenciamento de investimentos, desvinculadas da bolsa de valores, que 

auxiliam a empresa na preparação para o IPO. Também há um importante incentivo 

financeiro para as PMEs; por um lado a bolsa de valores, o conselho do mercado de capitais 

e a agência central de registros reduzem suas taxas em 90%; por outro, a instituição de 

promoção das PMEs oferece pacotes de subsídio não restituíveis para pagamento de 
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 Entre os quais a brasileira ANBIMA. 
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 Apenas a bolsa do México tem um pacote de benefícios para listagem de companhia de médio porte. 
45

 Ações em circulação. 
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despesas do IPO como assessoria, auditoria e as devidas taxas mencionadas. Como resultado, 

o mercado acionário para PMEs tem crescido nos anos recentes. 

Similarmente, a Coreia do Sul tem instrumentos institucionais de apoio à entrada das 

empresas menores no mercado acionário. Existe uma regulamentação própria e um órgão 

governamental focado nos assuntos da PME, bem como uma rede de consultoria de serviços 

e instruções suportada pela Korea Exchange, a bolsa de valores nacional. Assim como na 

Turquia, existem diferenciações nos mercados de negociação. Para as empresas que não 

atingem os requisitos de listagem em bolsa, existe um mercado de balcão (Freeboard 

Market) gerenciado por uma associação de investimentos do país. Dentro da Korea 

Exchange também há uma segregação de mercados (KOSPI Market e KOSDAQ Market), 

conforme critérios de elegibilidade como valor de mercado da companhia, rentabilidade, etc. 

Não há uma distinção oficial entre mercados para PMEs e para grandes empresas, mas no 

segmento KOSDAQ 80% das companhias listadas são PMEs, dados os requerimentos mais 

flexíveis. Na Coreia não existem incentivos financeiros ou subsídios para cobrir os custos de 

abertura do capital. Por outro lado, há um forte incentivo tributário, com alíquotas reduzidas 

ou isenções fiscais na negociação de ações, especialmente para as ações de PMEs. Assim, o 

mercado acionário coreano é bem desenvolvido, sendo o segmento KOSDAQ superior em 

quantidade de empresas listadas que o mercado principal KOSPI. 

Amparado pelo estudo comparativo, o relatório do comitê ICSA (2013) elenca uma série de 

medidas como recomendações políticas para o desenvolvimento do mercado para PMEs nos 

países emergentes. Primeiro, há uma constatação de que a segregação de canais de 

negociação diferenciados conforme o porte das empresas parece ser bem sucedido; assim, 

recomenda-se a criação de mercados específicos para negociação de ações das PMEs, o que 

facilita seu acesso. Também é observada a importância do relaxamento dos requerimentos 

para listagem em bolsa de valores para as empresas menores, o que reduz diretamente os 

custos da abertura de capital. A existência de mecanismos de auxílio, como assessorias e 

consultorias, aceleram o processo de preparação da abertura de capital, então a criação de 

um sistema de aconselhamento de mercado também deve ser objeto da política. Para 

incentivo aos investidores, recomenda-se que os processos de custódia, compensação e 

liquidação das ações das PMEs sejam os mesmos que o dos mercados principais. Finalmente, 

o melhor mecanismo de fomento do mercado é fazer com que as ações das PMEs tenham 

bom volume negociado no mercado secundário, através de um sistema formador de mercado, 
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no qual um agente do sistema financeiro fica incumbido de prover liquidez à negociação do 

ativo. 

Uma publicação do Asian Development Bank – ADB (2014) – analisou o desenvolvimento 

do mercado de capitais para PMEs nos países asiáticos como alternativa ao escasso 

provimento de crédito bancário desde 2008, posto que as economias asiáticas são 

profundamente baseadas no sistema bancário.  Apesar de haver um longo percurso a 

percorrer, esses países aparentam estarem mais avançados na promoção do mercado 

acionário para PMEs. China e Índia lançaram mercados, dentro de bolsas de valores, 

destinados exclusivamente para PMEs, que têm crescido nos últimos anos. Malásia e 

Cingapura também têm segmentos propícios à participação da PME, enquanto a Coreia do 

Sul tem o maior mercado voltado, mas não exclusivo, para as PMEs. Destaque ainda para a 

atuação da Malásia, que tem um mercado – denominado Market for Alternative Investment 

(mai) – desde 1998. Neste país, os requerimentos para listagem são relaxados em relação ao 

mercado principal, houve no começo um incentivo tributário por um período de 5 anos para 

as empresas pioneiras, existem programas de apoio para empresas locais com potencial, 

como treinamentos, consultorias e isenções de taxas de listagem. Assim, em 2013 o mai 

tailandês somava 89 empresas listadas e 97%desse mercado era movimentado por pessoas 

físicas e investidores institucionais nacionais (ADB, 2014). Alguns destes mercados foram 

baseados no modelo do mercado alternativo do Reino Unido (AIM), sobre o qual será tratado 

adiante.  

A publicação da ADB (2014) ainda apresenta informações importantes sobre o que é 

necessário para desenvolver o mercado de capitais em nível nacional. Dentro das ações 

políticas almejadas, os países asiáticos requerem, em ordem de prioridades gerais
46

: medidas 

para desenvolver a base de investidores no mercado de PMEs; provimento de instrução 

educacional tanto para empresas quanto para investidores, ou seja, difusão dos preceitos do 

mercado de capitais; esquemas de incentivos fiscais para as PMEs e para os investidores; 

políticas e estratégias compreensivas; e criação de um banco de dados de PMEs. Por outro 

lado, os tópicos menos citados foram desregulação e criação de novas leis e regras. Também 

foram questionados quais os fatores críticos para a criação de um mercado para PME, 

separando-os em lados da oferta (bolsas de valores, bancos e associações do mercado 

financeiro, companhias de investimento, órgãos reguladores, entre outros) da demanda 
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(PMEs). Os fatores elencados variam conforme o país e o lado, contudo é interessante 

observar que uma preocupação em comum é compartilhada como um dos fatores apontados 

nos primeiros lugares, que são os custos do acesso ao mercado. Os seguintes aspectos foram 

aqueles apontados com maior destaque na maioria dos países e também considerando ambos 

os lados inquiridos: quadro regulatório e supervisor bem estabelecido; simplificação dos 

procedimentos de listagem; disseminação da informação sobre o mercados de capitais para 

PMEs; custos para estabelecimento e operações de um mercado para PMEs; custos para 

listagem e manutenção para as empresas; mecanismos de suporte para preparação da 

listagem e para fomento da liquidez dos ativos no mercado; incentivos para empresas e 

investidores.  

Essa pesquisa reforça a importância de medidas políticas agindo em prol do 

desenvolvimento do mercado de capitais para as pequenas e médias empresas. A 

institucionalidade age diretamente sobre o desenvolvimento e crescimento dos mercados de 

capitais para PMEs na Ásia.  

Na mesma linha do trabalho exposto acima, foi constituído no Brasil um Grupo de Trabalho 

formado por representantes da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros S.A. (BM&FBOVESPA), da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e da Agência Brasileira de Inovação (FINEP), com o intuito de analisar as práticas e 

as experiências relevantes de incorporação das PMEs no mercado de ações em mercados 

considerados bem sucedidos na implementação de tal programa. O grupo de trabalho 

realizou visitas às bolsas de valores de sete países – Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, 

Espanha, Polônia e Reino Unido – e preparou um documento de diagnóstico 

(BM&FBOVESPA et al., 2013) contendo as principais constatações realizadas. As 

principais observações são comentadas abaixo. 

Via de regra, as negociações de empresas menores ocorrem em mercados alternativos e não 

na bolsa principal. A Austrália foi o único país que apresentou apenas um mercado no qual 

quaisquer tipos de empresas podem abrir o capital. Os mercados alternativos apresentam 

bastante disparidade entre si, a depender principalmente do perfil das empresas e tamanho 

da oferta. Austrália, Canadá e Polônia apresentam concentração de IPOs em nichos mais 

específicos (principalmente empresas tipo greenfield e start-ups), cujos valores de captação 

não costumam ultrapassar US$ 5 milhões. O mercado alternativo inglês (AIM) apresenta 



 53 
 

 
 

maior maturidade e robustez, onde 38% dos lançamentos captam o equivalente a entre 16 e 

80 milhões de dólares e 24% dos IPOs têm captação acima de 80 milhões de dólares. Quanto 

aos mercados asiáticos, no chinês cerca de metade das aberturas de capital levantaram entre 

50 e 100 milhões de dólares, enquanto no coreano cerca de metade dos IPOs captaram acima 

de 40 milhões de dólares
47

.  

Conforme pode ser observado na Tabela 3, há um razoável número de empresas listadas nos 

mercados alternativos, por vezes compatível ou mesmo superior ao mercado principal, o que 

reflete algum sucesso na estratégia de segmentação das empresas públicas. Embora os 

mercados alternativos possam não ser voltados exclusivamente para as PMEs, eles foram 

constituídos com regras de acesso que são mais propícias à atração de empresas menores. A 

definição do segmento de listagem depende, em geral, do atendimento a critérios 

quantitativos como free float mínimo, dispersão da oferta por um número mínimo de 

acionistas, tamanho da empresa e da capitalização e histórico da companhia (incluindo 

verificação de balanços auditados), entre outros. Os mercados principais de Inglaterra e 

Polônia, por exemplo, exigem um free float mínimo, o que é dispensado nos respectivos 

mercados alternativos; o contrário ocorre no Canadá, onde apenas o mercado alternativo tem 

a exigência de mínimo de ações em circulação. Assim, todos os mercados analisados, exceto 

a Austrália, dispõem de regras de listagem diferenciadas nos mercados alternativos.  

Em paralelo, as exigências quanto às regras de disclosure
48

 e governança também podem ser 

diferenciadas. Em particular na Europa, os mercados alternativos não estão submetidos à 

supervisão de um órgão regulador, mas sim a uma entidade privada nacional, um arranjo 

baseado na reputação e permitido pelas diretivas europeias. Na Ásia e na Austrália as regras 

de preparação de documentação e apresentação de dados é a mesma para o mercado 

principal e alternativo. Nos demais países as exigências são menores; algumas informações 

são dispensadas ou são exigidas com menor frequência; ainda, as publicações de 

demonstrações financeiras periódicas em grandes veículos de circulação são facultativas, o 

que representa uma considerável redução de custos. 

Em relação à governança, mesmo com permissões para emissão de ações preferenciais 

(casos de Canadá e Polônia), o caso geral é a pequena empresa lançar apenas ações 

ordinárias, ou seja, com concessão de participação na administração mediante voto. 

                                                           
47

 Para as ofertas públicas realizadas entre 2010 e 2012. 
48

 Prestação de informações diversas, como a disponibilização de demonstrações financeiras periódicas. 
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Tabela 3 – Comparação de mercados acionários principais e alternativos, por país: 2012 

 

País Mercado principal 

Quantidade de 

empresas¹ Mercado Alternativo 

Quantidade de 

empresas¹ 

Austrália 

Australian Securities 

Exchange (ASX) 2.211 Não Há - 

China SME Board³ 683 Chinext 332 

Coreia do Sul KOSPI 1.031 KOSDAQ 785 

Canadá 

Toronto Stock 

Exchange (TSX) 1.577 

Toronto Stock Exchange 

Venture (TSXV) 2.277 

Inglaterra 

London Stock 

Exchange (LSE) 1.372 

Alternative Investment 

Market (AIM) 1.114 

Espanha 

Bolsas Y Mercados 

Españoles (BME) 130 

Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) 21 

Polônia 

Warsaw Stock 

Exchange (WSE) 434 New Connect (NC) 397 

 

País 

Exigências do mercado alternativo em relação ao principal 

Critérios de admissão 

relaxados² 

 Regras de disclosure e 

governança mais brandas 

Regime de dispensa 

de registro da oferta 

Austrália - - S 

China S N N 

Coreia do Sul S N N 

Canadá S S S 

Inglaterra S S S 

Espanha S n/d S 

Polônia S S S 
 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de BM&FBOVESPA et al. (2013)                   n/d: informação não disponível 

¹ Em diferentes momentos de 2012. 

     ² Free float mínimo, número mínimo de acionistas, lucratividade, histórico, etc. Variam entre os países. 

 ³ A China possui duas bolsas de valores: a Shanghai Stock Exchange (SSE) e a Shenzhen Stock Exchange 

(SZSE). As maiores empresas chinesas estão listadas na SSE e as menores no SZSE. O SZSE divide-se em 

Chinext e SME Board. Aqui, Chinext foi denominado o mercado alternativo e o SME Board o principal. 
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Outra característica presente é a dispensa do registro da oferta perante o órgão regulador, 

tornando o IPO mais rápido e fácil. Espanha, Inglaterra, Polônia, Canadá e Austrália fazem 

amplo uso dessa permissibilidade no mercado alternativo, respeitadas algumas condições 

que variam de país a país: limitação de valor; que seja oferta direcionada a determinado 

público (investidores institucionais, qualificados ou vinculados); ou que seja uma oferta 

restrita a um limite de investidores (100 a 150). 

Ainda em relação aos emissores da oferta, diagnosticou-se que houve redução na quantidade 

de novas ofertas desde a crise financeira de 2008. Atribui-se esse fato mais a uma aversão a 

riscos pelos investidores do que propriamente ao custo envolvido na operação. A tabela 4 

revela uma estimativa dos custos fixos
49

 para IPOs, tentando uniformizar as faixas de 

valores, para efeito comparativo. Apesar de poucos dados fornecidos para análise e 

comparação, há evidência de redução do custo proporcional com o maior valor da oferta, 

olhando os números em cada país isolado. 

Tabela 4 – Custos diretos da oferta pública de ações, por país: 2013 

   

 
Tamanho da oferta 

(Milhões US$) 

% do custo fixo sobre 

a captação País (Mercado) 

Brasil US$ 75 – US$ 120  1,98% (média) 

Canadá (Principal – TSX) US$ 65 – US$ 150  2,36% (média) 

Inglaterra (Alternativo – AIM) US$ 64 – US$ 120  3,6% (média) 

Austrália US$ 50 – US$ 100  2,2% (mediana) 

Polônia (Principal – WSE) US$ 65 – US$ 130  2,06 % (custo total) 

Fonte: BM&FBOVESPA et al. (2013) 

   

Com os dados levantados por BM&FBOVESPA et al. (2013), concluiu-se que para as 

ofertas pequenas os principais investidores são as pessoas físicas nacionais, eventualmente 

com participação de investidores institucionais; os investidores estrangeiros são atraídos por 

ofertas de maior porte. Portanto, esse é um ponto que a institucionalidade local deve focar.  

Do ponto de vista do mercado, podem ser criados mecanismos para estimular a liquidez do 

mercado secundário e assim transmitir confiança ao investidor. Canadá, Austrália e China 

trabalharam com critérios de exigir emissão de um número mínimo de ações e de acionistas, 

tentando pulverizar o mercado. Espanha e Polônia adotaram o sistema tipo market maker 
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 Os custos variáveis correspondem à remuneração dos intermediários e podem oscilar significativamente de 
país a país. Por isso não foram considerados. O mesmo se aplica para outros tipos de custos, como os de 
manutenção da companhia aberta. 
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(formador de mercado) como obrigatório, tal qual é usado voluntariamente no Canadá, a fim 

de induzir uma criação de liquidez nos momentos em que houver estagnação no mercado 

secundário do ativo.  

Já do ponto de vista de políticas públicas, incentivos tributários aos investidores podem ser 

utilizados. Para os investidores dos mercados alternativos de Inglaterra, Canadá, China e 

Coreia do Sul, existem medidas como: abatimento (parcial ou total) do investimento em 

empresas desse perfil da base de cálculo ou do imposto sobre a renda a ser pago; isenção 

sobre os ganhos de capital auferidos em operações com papéis da empresa; reinvestimento 

dos ganhos de capital em empresas do mesmo perfil; e isenção sobre dividendos recebidos. 

Pode-se ainda, como contrapartida do investidor, exigir-se um período de quarentena (lock-

up) do investidor com as ações. 

Como conclusão, infere-se que no conjunto dos países ora observados, o mercado de capitais 

é um instrumental importante para as PMEs como fonte de financiamento.  O bom 

funcionamento dessa alternativa de captação está baseado em dois fundamentos: (i) práticas 

de mercado que alinham interesses de forma a reduzir a percepção de risco dos investidores, 

viabilizem a existência de uma rede de intermediação que alcance os investidores e 

disseminem uma cultura de investimento e de risco; (ii) engajamento do setor público via 

incentivos fiscais para investidores, fomento à criação de veículos de investimentos 

orientados para esse mercado, regulamentação própria para facilitar o acesso dessas 

empresas ao mercado de bolsa e concessão de auxílio financeiro para auxiliar as empresas 

com os custos associados ao processo de abertura de capital (BM&FBOVESPA, 2013).  
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3. O MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO 

O mercado acionário brasileiro é pouco desenvolvido frente ao tamanho da economia e o 

potencial de empresas e investidores que a ele poderiam recorrer. Parte disso decorre do 

ambiente econômico brasileiro, cujas particularidades acabam condicionando o 

financiamento pelo segmento bancário ou ainda desestimulando o empreendimento 

produtivo devido às elevadas taxas de juros que balizam a economia nacional. 

Este capítulo apresentará como o mercado de capitais e o acionário do Brasil estão inseridos 

dentro do sistema financeiro. Em seguida será feita uma retrospectiva dos incentivos e da 

tentativa de organização do mercado acionário dentro desse sistema. Será destacado como as 

leis e a regulação brasileiras estão colocadas frente às internacionais. Por fim, serão expostas 

as propostas para incentivar o acesso das PMEs ao mercado acionário e a viabilidade dessa 

alternativa como uma fonte de financiamento dessas empresas. 

3.1. O modelo de financiamento de longo prazo dentro do sistema financeiro brasileiro 

O mercado de capitais, em que se insere o acionário, pode desempenhar um papel 

importante no processo da viabilização do investimento, por meio da mobilização de 

poupanças e da alocação eficiente dos recursos, o que se reflete no desenvolvimento 

econômico. Esta forma específica de captação de recursos está normalmente associada a 

investimentos duradouros, de maior prazo de maturação e retorno. Carvalho (2000) sintetiza 

essa relação: 

Os mercados de capitais afetam o crescimento econômico por meio da 

criação de liquidez. Muitos investimentos de alta produtividade requerem 

volumes expressivos de recursos a longos prazos. No entanto, os 

investidores geralmente são refratários a comprometer recursos por longos 

períodos. Os mercados de capitais tornam estes investimentos líquidos, 

portanto, menos arriscados e mais atraentes aos investidores. Assim sendo, 

a liquidez propiciada pelos mercados de capitais pode melhorar a alocação 

de recursos da economia à medida que redireciona recursos de projetos 

com baixos retornos e curta maturação para projetos com altos retornos e 

longa maturação. (CARVALHO, 2000, p. 596). 

O mercado de capitais estimula a eficiência na utilização da poupança, que é uma variável 

importante na determinação dos custos de investimento. O mercado de capitais incentiva que 

a poupança seja destinada para as melhores alternativas de investimentos, acelerando o 

crescimento econômico. 
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Para tratar do mercado acionário no Brasil deve-se considerar que ele está inserido dentro de 

um sistema financeiro complexo, que envolve desde a estrutura da legislação financeira, o 

ambiente macroeconômico e ainda as características do modelo de financiamento, que são 

herança de longa data no caso brasileiro.  

Remontando à fase da industrialização nacional que vai dos anos 1950 aos 1970, Cruz (1994) 

destaca que o Brasil se pautou por ter um elevado nível de concentração industrial resultante 

da dominância de formas oligopólicas nos principais setores manufatureiros, sendo os 

grandes investimentos liderados pela empresa de capital estrangeiro, financiados por meio 

de recursos públicos
50

 ou pelas próprias empresas estatais. E estas características, relativas à 

estrutura de mercado e à propriedade do capital, são relevantes para a compreensão das 

formas de financiamento das empresas nessa longa fase de grandes investimentos e 

alterações na estrutura financeira nacional. Basicamente, o mecanismo de financiamento do 

setor privado – que liderava o crescimento industrial – contava com três fontes: o 

autofinanciamento, recursos públicos e o acesso a capitais do exterior. O financiamento com 

recursos internos era atrelado à própria estrutura oligopolizada do mercado, que garantia a 

elevada lucratividade e os recursos necessários para as inversões. E os recursos externos 

seriam complementares, de maior relevância para as empresas estrangeiras. Esse anteparo 

conduziu o processo de industrialização brasileira até a reversão dos fluxos de capitais 

externos que culminariam na crise dos anos 1980. 

A carência de um mercado próprio levou à tentativa de reorganização do sistema financeiro 

em meados dos anos 1960, dentre o que estavam a criação de bancos de investimento e a 

implementação de um mercado de capitais, voltados ao financiamento das empresas. 

Contudo, conforme aponta Cruz, “A manifesta autonomia financeira das grandes empresas 

industriais privadas foi uma das principais responsáveis pela inibição do desenvolvimento 

do mercado acionário e de linhas privadas de crédito de longo prazo”. (CRUZ, 1994, p. 77) 

Esse quadro se arrastou ao longo dos anos 1980, período de estagnação do crescimento 

econômico brasileiro e de elevados índices de inflação, o que inibiu o pleno 

desenvolvimento do mercado acionário brasileiro, ainda que tenha ocorrido uma notória 

expansão das companhias abertas. Somente a partir da abertura econômica e da estabilização 
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dos anos 1990 é que haveria algum progresso no mercado acionário brasileiro em termos de 

liquidez e valorização, conforme será exposto adiante. 

Na linha seguida neste trabalho, o mercado de capitais e o de ações em particular é uma 

opção para a captação de recursos para provimento de financiamentos de longo prazo. No 

Brasil, dado o breve retrospecto feito acima, o quadro institucional apresentado não se 

apresentou favorável ao florescimento das empresas de capital aberto. Em sintonia com os 

argumentos de Cruz (1994) expostos acima, Nóbrega et al. (2000) relacionam o 

desenvolvimento do mercado de capitais, nos países mais desenvolvidos, à existência de 

uma elevada taxa de poupança e à eficiência na sua intermediação, para conduzir ao 

investimento. Os autores entendem haver três formas possíveis de associar a poupança ao 

investimento, ou seja, de promover o financiamento: o interno à empresa; o amparado pelo 

governo, sujeito a restrições ou distorções; e aquele através do mercado financeiro ou de 

capitais, que seria o mais eficiente. Contudo, no Brasil, os mecanismos de poupança são 

insuficientes e estão concentrados majoritariamente junto ao setor público
51

, impedindo uma 

elevação na taxa de poupança. Outra parcela significativa da poupança está em mãos dos 

chamados investidores institucionais (fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras, etc.). 

Estes últimos são os principais atores responsáveis por conduzir o processo de 

transformação dos recursos de poupança em investimento através do mercado financeiro. E 

embora a massa de capital sob gestão desses investidores e sua aplicação no mercado de 

capitais seja crescente, ainda não se mostra suficiente para ensejar um avanço no mercado de 

capitais no país. 

O ambiente macroeconômico brasileiro é um dos principais entraves para tanto. Primeiro, 

tem-se que o modelo de financiamento predominante no país é baseado no crédito bancário, 

em detrimento do mercado de capitais. Isso decorre diretamente da concentração da 

poupança nas mãos do Estado e da pouca eficácia na alocação dos recursos disponíveis de 

outras fontes. As linhas de financiamento público via BNDES ou via destinação dos 

recursos bancários atuam contra a concorrência por recursos no mercado de capitais, que 

envolvem relação de risco, retorno e prazos mais instáveis e, portanto, menos desejáveis seja 

para o tomador de recursos (empresa) seja para o emprestador (investidor).  

Outra característica do sistema financeiro nacional que inibe o crescimento do mercado de 

capitais é a distorção tributária da política fiscal brasileira. Nóbrega et al. (2000), citando um 
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estudo do Bacen sobre juros na economia brasileira, resumem o efeito dos impostos no 

mercado financeiro e as distorções que cria no processo de investimento: 

Do ponto de vista econômico, a incidência de impostos sobre as operações 

de captação de recursos e concessão de empréstimos constitui uma 

distorção introduzida pelo governo sobre a livre formação de um preço, a 

taxa de juros. Por representar um ônus para o tomador, mas não um bônus 

para o poupador, a tributação desestimula tanto o investimento quanto a 

poupança. Trata-se, portanto, de um entrave à boa alocação intertemporal 

de recursos na economia, com consequências de longo prazo sobre o 

crescimento econômico. (FRAGELLI; KOYAMA, 1999. Apud 

NÓBREGA et al., 2000, p. 30). 

Finalmente, o componente estrutural da incerteza, que afeta recorrentemente as economias 

em desenvolvimento, também acaba por prejudicar as possibilidades de crescimento do 

mercado de capitais brasileiro. E o principal elemento desse contexto de incerteza é a taxa 

de juros excessivamente elevada. Conforme notam Nóbrega et al. (2000), ao mesmo tempo 

em que os juros elevados parecem favorecer a oferta de recursos para a poupança, eles 

afastam a demanda, ou seja, inibem o investimento. A poupança assume o perfil de uma 

aplicação de curto prazo, não sendo adequada para financiamento de investimentos de longo 

prazo e, ademais, se torna um investimento financeiro concorrente com os investimentos de 

longo prazo no mercado de capitais, os quais são atrelados à atividade produtiva. 

Gráfico 1 - Variação do Ibovespa x Nível da taxa CDI (% a.a.) 

Fonte: Bacen (SGS) – BM&FBOVESPA e CETIP 

O Gráfico 1 demonstra como a taxa de juros brasileira – representada pela taxa CDI – se 

mantém em patamares elevados de tal forma a inibir o direcionamento dos recursos para o 
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mercado de capitais, como seria esperado em uma economia tipicamente voltada ao mercado. 

A comparação é entre a taxa CDI anualizada e a variação mensal do Ibovespa, o principal 

indicador do mercado acionário do Brasil. Pelo gráfico é possível concluir que em diversas 

ocasiões – por exemplo, entre 1998 e 1999, entre 2001 e 2003 e também em 2009 – a alta 

volatilidade, associada a retornos negativos esporádicos da bolsa de valores, reduz a 

atratividade do mercado de capitais, posto que as taxas de juros praticamente livres de risco 

sempre estiveram acima de 10% ou mesmo 20% ao ano, dentro de um contexto que pode ser 

considerado de razoável estabilidade monetária. 

Assim, a manutenção de taxas de juros elevadas, como tem ocorrido persistentemente no 

Brasil, causa um efeito deletério sobre o mercado de capitais por duas formas. Por um lado, 

desestimula o investimento produtivo, dado que o retorno oferecido por aplicações 

financeiras de baixo risco pode ser mais vantajoso do que o empreendimento produtivo. 

Conforme sintetizam Oreiro et al. (2012): “[...] a elevada taxa real de juros de curto prazo – 

ou seja, a taxa real de retorno dos ativos livres de risco – prevalecente na economia 

brasileira estabelece um piso muito alto para o custo de oportunidade do capital próprio” 

(OREIRO et al., 2012, p. 558-9). Além disso, também inibe a alocação de recursos para o 

mercado de capitais, pois, da mesma forma, essa poupança disponível acaba sendo também 

direcionada para algum outro segmento do mercado financeiro, especialmente o de renda 

fixa e, dentro deste, aquele atrelado a aplicações em títulos públicos de baixo risco e elevada 

liquidez
52

.  

O debate sobre as elevadas taxas de juros no Brasil é extenso e delicado. Modenesi e 

Modenesi (2012) listam cinco hipóteses explicativas para o tema, abordadas por 

economistas de distintos pensamentos teóricos: reduzida eficácia da política monetária; 

equilíbrios múltiplos da taxa de juros; convenção a favor do conservadorismo na política 

monetária; fiscalista; e incerteza jurisdicional. Suas ideias gerais são resumidamente 

apresentadas na sequência. 

A primeira diz respeito aos problemas de transmissão da política monetária como causa da 

manutenção dos juros elevados. A oferta abundante de um ativo com liquidez e segurança 

como os títulos indexados à taxa Selic, no curto prazo, impediria a formação de uma curva 

de rendimentos de longo prazo. Assim, os efeitos da política monetária não teriam alcance 

na trajetória de longo prazo, inviabilizando a queda da taxa de juros. 
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 Destaca-se a emissão pelo Tesouro Nacional de títulos públicos indexados pela taxa Selic. 
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Segundo a hipótese da existência de equilíbrios múltiplos da taxa de juros, o fundamento de 

essas taxas serem elevadas no Brasil é a difusão do seu atributo – tendo por referência a taxa 

básica Selic – para diversas finalidades, por vezes incompatíveis entre si. Assim, recorre-se 

a uma mesma taxa de juros para: restringir a demanda agregada; controlar a inflação; evitar 

a desvalorização cambial; estimular a entrada de capitais, para equilibrar o BP; incentivar a 

compra de títulos, com vistas a financiar o déficit público; e diminuir o déficit comercial, via 

contenção da demanda. 

A corrente pró-conservadorismo assume que há rigidez na queda da taxa de juros devido a 

uma convenção de que há um piso consideravelmente elevado para a taxa básica no Brasil, 

perante o que uma tentativa de redução pode sinalizar falta de zelo da autoridade monetária. 

A isto se associaria um fator de natureza não macroeconômica, uma “influente coalizão de 

interesses formada em torno da manutenção dos juros em níveis elevados” (MODENESI; 

MODENESI, 2012, p. 8). 

Para os defensores da concepção fiscalista, a fragilidade das contas públicas explicaria o 

excesso de rigidez da política monetária. Isso significa que o Bacen deve manejar os juros 

de forma a mantê-los sistematicamente altos de forma a garantir uma demanda dos papéis 

pelos investidores, evitando desarranjos no financiamento do déficit público.  

Por fim, a linha da incerteza jurisdicional sustenta que a precificação dos ativos e a 

formação de um mercado de crédito de longo prazo são prejudicados devido às incertezas 

que permeiam o ambiente brasileiro, com riscos jurídicos como a manipulação de 

indexadores, anulação judicial de cláusulas de correção cambial, congelamento de ativos 

financeiros, etc. Se eliminadas essas incertezas haveria espaço para a queda da taxa básica 

de juros. 

Portanto, pode-se inferir que os juros historicamente altos são fruto da própria formatação 

do quadro institucional, em que muitas variáveis influenciam o nível dos juros. Eles 

decorrem de distorções graves na gestão de política econômica, em especial na questão 

fiscal. Com isso, o governo promove um efeito crowding out, um mecanismo através do 

qual a dívida pública ocupa o espaço do setor privado na economia. Devido às crescentes 

necessidades de financiamento do setor público, o Estado recorre ao financiamento através 

de colocação de dívida a elevadas taxas de retorno, o que só contribui para o agravamento da 

instabilidade e incerteza macro no longo prazo. 



 63 
 

 
 

Também decorre do quadro institucional brasileiro uma deficiência na geração de poupança 

interna que permitiria um direcionamento de maior massa de recursos para o mercado de 

capitais. O Gráfico 2 mostra a participação da poupança bruta na renda disponível bruta. 

Observa-se que em quase duas décadas em nenhum momento essa participação ultrapassou 

20%, o que representa muito pouco. Entretanto este é um ponto difícil de ser alterado no 

curto prazo, visto que é um indicador típico de economias não desenvolvidas, em que a 

capacidade de poupar é limitada pela baixa renda per capita e pela alta necessidade de 

consumo das famílias.  

Gráfico 2 - Participação da Poupança Bruta na Renda Disponível Bruta (%): 1995-2012 

Fonte: IBGE 
 

Portanto, faz-se necessário antes de tudo uma reavaliação do modo de financiamento das 

próprias finanças públicas como um fator essencial, embora não unicamente suficiente, para 

destravar o mecanismo de equalização de poupança e investimento via mercado de capitais. 

 

3.2. O arcabouço regulatório e um panorama do mercado acionário no Brasil 

O mercado de capitais no Brasil nunca foi largamente desenvolvido. As tentativas de 

organização e promoção deste segmento começaram tardiamente no país, se comparadas 

com os países que tem mais tradição, como EUA e Reino Unido. Os primeiros impulsos 

seriam dados através de um programa de grandes reformas na economia nacional após 1964, 

dentre as quais figurava a reestruturação do mercado financeiro. O mercado de capitais era 
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apresentado como uma importante ferramenta no projeto maior de tornar o Brasil uma 

potência econômica mundial. E, conforme indica Macarini (2008), eram vários os fatores 

que impediam o seu desenvolvimento: um ambiente cronicamente inflacionário (responsável 

pela concentração das transações em poucas ações); a má organização das bolsas 

(propiciando a manipulação); o monopólio dos corretores públicos; a forma de atuação das 

sociedades de investimento (marcada por “certas práticas predatórias”); uma legislação 

inadequada (por não resguardar os direitos dos acionistas minoritários); e uma tributação 

penalizadora do mercado (com impostos excessivos sobre os rendimentos). 

 Entre as alterações que tiveram maior importância para o mercado de capitais estão: a Lei nº 

4.537/64, que instituiu a correção monetária, através da criação das ORTN; a Lei nº 

4.595/64, denominada Lei do Sistema Financeiro Nacional (ou lei da reforma bancária), que 

reformulou todo o sistema nacional de intermediação financeira e criou o Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central; e a Lei nº 4.728/65, primeira Lei de Mercado de 

Capitais, que disciplinou esse mercado e estabeleceu medidas para seu desenvolvimento, 

estabelecendo as normas de atuação das bolsas de valores e sociedades corretoras sob 

regimento do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, bem como definindo as 

ações e obrigações endossáveis como objetos de distribuição  no mercado de capitais. A 

introdução destas leis resultou em modificações no mercado acionário, como a reformulação 

da legislação sobre bolsas de valores, a transformação dos corretores de fundos públicos em 

sociedades corretoras mais profissionalizadas e a criação dos Bancos de Investimento, a 

quem foi atribuída a principal tarefa de desenvolver a indústria de fundos de investimento. 

Ao mesmo tempo, foram introduzidos alguns incentivos para a aplicação no mercado 

acionário, dentre as quais os chamados Fundos 157, criados pelo Decreto Lei nº 157 de 1967. 

Com eles, era dada opção aos contribuintes de utilizar parte do imposto devido, quando da 

declaração do imposto de renda, em aquisição de quotas de fundos de ações de companhias 

abertas administrados por instituições financeiras de livre escolha do aplicador. 

As medidas levaram um grande volume de recursos para o mercado acionário, 

principalmente em decorrência dos incentivos fiscais criados pelo Governo Federal. Houve 

assim um rápido crescimento da demanda por ações pelos investidores, porém sem uma 

correspondente elevação em novas emissões de ações pelas empresas. Isto desencadeou o 

“boom” da Bolsa do Rio de Janeiro quando, entre dezembro de 1970 e julho de 1971
53

, 

houve uma forte onda especulativa e as cotações das ações não pararam de subir. Disso 
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 Houve uma forte expansão semelhante em São Paulo com reversão do boom ainda em 1969. Para detalhes, 
vide Macarini (2008). 
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resultou um movimento de realização de lucro em massa, ao mesmo tempo em que novas 

emissões chegavam às bolsas, aumentando a oferta de ações. Muitos investidores, 

particularmente aqueles não familiarizados com operações de bolsa, assustados com a 

rapidez e a magnitude do movimento de baixa, procuravam vender seus ativos. Este episódio 

especulativo ficaria conhecido como o “boom de 1971”. Embora tenha tido curta duração, 

ele deixou o mercado de ações deprimido por anos, pois algumas das ofertas de ações no 

período, de companhias extremamente frágeis e sem qualquer compromisso com seus 

acionistas, geraram grandes prejuízos e mancharam de forma surpreendentemente duradoura 

a reputação do mercado acionário. Macarini (2008) identifica que esse movimento altista de 

curto prazo no mercado acionário brasileiro foi decorrente das políticas de incentivo ao 

mercado de capitais com fins de captação de uma potencial poupança dos pequenos 

investidores
54

 (em um mercado imaturo e sem presença de grandes atores como os 

investidores estrangeiros e os institucionais) e conclui: “A magnitude alcançada pela bolha 

especulativa em um curto período e o prolongado estado de prostração que se seguiu 

explicitam os riscos que a política econômica aceitou correr a partir de 1968 na busca de 

uma rápida maturação do mercado de capitais” (MACARINI, 2008, p. 167). 

Ainda assim haveria uma recuperação das cotações em bolsa a partir de 1975, devido a 

fatores como novos aportes de recursos (as reservas técnicas das seguradoras, os recursos do 

Fundo PIS/PASEP – adicionais do Fundo 157 – e a criação das Sociedades de Investimento 

para captar recursos externos e aplicar no mercado de ações), além de maiores investimentos 

por parte dos Fundos de Pensão, denotando a relevância dos investidores institucionais. 

Adicionalmente, outras medidas foram adotadas para incentivar o crescimento do mercado: 

a isenção fiscal dos ganhos obtidos em bolsa de valores; a possibilidade de abatimento no 

imposto de renda de parte dos valores aplicados na subscrição pública de ações decorrentes 

de aumentos de capital; e programas de financiamento a juros subsidiados efetuados pelo 

BNDES aos subscritores de ações distribuídas publicamente. 

Dentro desse quadro de estagnação e tentativa de recuperação do mercado acionário, foram 

introduzidas em 1976 duas novas normas legais: a Lei nº 6.404/76, nova Lei das Sociedades 

Anônimas, que visava modernizar as regras que regiam a constituição das sociedades 

anônimas e o processo de abertura do capital; e a Lei nº 6.385/76, segunda Lei do Mercado 

de Capitais que, entre outras inovações, criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
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introduzindo no mercado uma instituição governamental destinada exclusivamente a 

regulamentar e desenvolver o mercado de capitais, fiscalizar as bolsas de valores e as 

companhias abertas. Não obstante todos esses incentivos, o mercado de capitais não teve o 

crescimento esperado, ainda que em alguns momentos durante a década de 1980 tenha 

havido um aumento na quantidade de companhias abrindo seu capital e um volume razoável 

de recursos captados pelas empresas através de ofertas públicas de ações tenha ocorrido, 

para o que contribuiu um processo de internacionalização do mercado, com fins à captação 

de recursos externos.  

Contudo, em 1989 um novo episódio afetou mais uma vez negativamente a imagem do 

mercado de capitais. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), até então uma das 

principais bolsas brasileiras, em conjunto com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 

sofreu uma quebra decorrente de concentração de operações em um único investidor, o que 

permitiu a manipulação artificial de preços das ações. A BVRJ não se recuperou e, anos 

mais tarde, foi incorporada pela Bovespa. O episódio repercutiu nos investimentos em bolsa 

e explicitou evidentes falhas nos mecanismos de controle existentes no mercado acionário 

brasileiro. 

A partir de meados da década de 1990, com a aceleração do movimento de abertura da 

economia brasileira e a estabilização monetária, aumenta o número de investidores 

estrangeiros atuando no mercado de capitais brasileiro. Ademais, algumas grandes empresas 

brasileiras começam a acessar o mercado externo através da listagem de suas ações
55

 em 

bolsas de valores estrangeiras – principalmente a New York Stock Exchange –, com o 

objetivo de se capitalizar através do lançamento de valores mobiliários no exterior. Ao listar 

suas ações nas bolsas americanas, as companhias brasileiras foram obrigadas a seguir 

diversas regras impostas pelo órgão regulador local, regras estas mais abrangentes do que 

aquelas então existentes no Brasil quanto aos princípios de governança corporativa 

relacionados a práticas contábeis, de transparência e divulgação de informações. Também 

nos anos 1990 cresce a participação dos investidores institucionais brasileiros, sobretudo os 

grandes fundos de pensão, incluindo aqueles vinculados a empresas estatais. Com isso 

define-se um quadro de significativa participação de investidores estrangeiros e 

institucionais nacionais, em detrimento do investidor nacional pessoa física. 
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 Emissão sob a forma de certificados de ações denominados ADRs (American Depositary Receipts). 
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Houve uma reivindicação por diversos integrantes do mercado de revisão da Lei das S.A., 

em vigor desde 1976, com o objetivo de aperfeiçoar e incrementar os direitos e a proteção 

dos acionistas minoritários, fortalecer o mercado de capitais e criar estímulo à maior 

participação dos investidores. O mercado de capitais brasileiro perdia espaço para outros 

mercados, sobretudo devido à falta de proteção ao acionista minoritário e a incertezas em 

relação às aplicações financeiras. A falta de transparência na gestão e a ausência de 

instrumentos adequados de supervisão das companhias abertas influenciavam a percepção 

de risco e, consequentemente, tanto aumentavam o custo de capital das empresas, quanto 

afugentavam investidores. Um exemplo de retrocesso na proteção aos minoritários foi a 

supressão do tag along – um mecanismo que garante ao acionista minoritário a saída da 

companhia (direito de recesso) no caso de alteração do controle corporativo – em 1997. Este 

ato aumentou os poderes dos controladores com o objetivo de facilitar o processo de 

privatização e ao mesmo tempo maximizar o valor recebido pela União na venda das 

companhias estatais, ao impedir a extensão aos minoritários dos grandes ágios pagos nos 

leilões.  

A Lei 10.303/01 reformou a Lei das S.A., de forma a fortalecer o mercado de capitais como 

instrumento de financiamento das empresas. O tratamento equitativo foi aprimorado, com 

uma série de medidas protetivas aos minoritários: direito de eleger representante no 

conselho de administração e no conselho fiscal; incorporação de um dispositivo para 

convocação de assembleia para resolução de conflito de interesse mediante mobilização de  

5% do capital com direito a voto ou 10% do capital total, mais acessível ao grupo 

minoritário; regras tanto para a abertura do capital quanto para a definição do preço a ser 

pago no caso de decisão de fechamento do capital; reintrodução do tag along, embora não 

mais com a exigência de pagamento de 100% do valor da ação ao acionista minoritário, mas 

sim 80%. 

Em alterações posteriores, realizadas em 2007 e 2009, foram fortalecidas diversas regras de 

governança corporativa de princípios como disclosure (transparência), compliance 

(cumprimento de normas) e accountability (prestação de contas), especialmente adequando e 

harmonizando as informações contábeis brasileiras com o padrão internacional. No âmbito 

das instituições também houve contribuição na melhora das práticas de mercado, em 

particular pela criação de distintos segmentos de listagem pela Bolsa de Valores (atual 

BM&FBOVESPA), conforme será detalhado na próxima seção.  
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Na transição dos anos 1990 para os anos 2000 a Bovespa apresentava um quadro recessivo, 

tanto em quantidade de empresas listadas quanto em volume, algo também associado às 

crises internacionais da segunda metade dos anos 1990 que teria seu momento mais agudo 

para o Brasil com a crise cambial de 1999, conforme exposto no gráfico 3. O 

estabelecimento de um segmento de mercado para as empresas com práticas diferenciadas 

voluntárias de governança corporativa – o Novo Mercado – representaria uma guinada no 

trato das questões relacionadas à proteção dos acionistas, em particular os minoritários. Em 

uma necessária adaptação à realidade do mercado de ações brasileiro, cujas grandes 

empresas de capital aberto se mostraram inflexíveis em um primeiro momento à migração 

direta para o Novo Mercado, foram criados ainda dois outros segmentos de listagem – 

chamados Nível 1 e Nível 2 – que corresponderiam a estágios intermediários nos 

compromissos e responsabilidades crescentes de adoção de melhores práticas de governança 

corporativa por parte das empresas. 

 

Gráfico 3 - Quantidade de empresas listadas e volume negociado na BM&FBOVESPA¹: 

1996-2014 

Fonte: BM&FBOVESPA e Bacen (SGS) 

¹ Dados até 2008 correspondem à Bovespa
56 
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 Em 2008, a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Mercadorias & Futuros se integraram, dando origem 
à BM&FBOVESPA. 
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A ideia que norteou a criação do Novo Mercado teve seu fundamento na constatação de que 

entre os diversos fatores que contribuem para a fragilidade do mercado de capitais brasileiro 

estava a falta de proteção aos acionistas minoritários. Dessa forma, a valorização e a 

liquidez das ações de um mercado são influenciadas positivamente pelo grau de segurança 

que os direitos concedidos aos acionistas oferecem e pela qualidade das informações 

prestadas pelas empresas. Uma hipótese implícita é que a ausência de regras adequadas de 

defesa dos interesses dos acionistas minoritários acarreta a exigência por parte dos 

investidores de um deságio sobre o preço da ação, causando uma desvalorização no valor de 

mercado das companhias – noção essa associada aos problemas de informação e relação de 

agência. Dessa forma, é esperado que as empresas cujas ações estejam listadas em algum 

dos segmentos diferenciados de governança corporativa, nas quais os riscos envolvidos são 

minimizados, apresentem prêmios de risco consideravelmente reduzidos, implicando 

valorização do patrimônio de todos os acionistas. 

O cenário para a bolsa começou a mudar por volta de 2002, com um crescimento vigoroso 

no volume negociado e também no número de IPOs, que se refletiu no maior número de 

companhias listadas em 2007, conforme evidenciado no Gráfico 3. Contribuiu para tanto o 

momento de expansão da economia brasileira e o ciclo de alta nos preços das commodities. 

No entanto, o mercado acionário local ainda é pouco desenvolvido quando analisado à luz 

de indicadores macroeconômicos.  

Gráfico 4 - Mercado acionário e Formação Bruta de Capital Fixo: 2001-2014 

 

Fonte: Bacen (SGS), BM&FBOVESPA e CVM 
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O Gráfico 4 mostra alguns índices do mercado em comparação com a formação bruta de 

capital fixo no Brasil desde a virada do século. A taxa de formação bruta de capital fixo em 

relação ao PIB é relativamente estável, variando entre 17% e 20%. A formação bruta de 

capital fixo em relação ao valor da capitalização bursátil, ou seja, o valor de mercado das 

ações listadas, tende então a refletir o aumento do número de companhias abertas e/ou uma 

valorização dessas companhias. Assim, nos anos de bons indicadores para a bolsa e na 

existência de baixa elasticidade do investimento no Brasil, esse indicador tendeu à 

compressão. Outro indicador importante é o volume de emissões primárias
57

 em relação à 

formação bruta de capital fixo. Nos anos apresentados esse indicador só teve destaque em 

2010, decorrente de uma vultosa operação da Petrobrás. Nos demais anos esse indicador é 

extremamente baixo, situado sempre próximo a 1%. Para efeito de comparação, Carvalho 

(2000) apresenta dados para uma série de países; aqueles com maiores índices são os países 

com mais tradição no mercado de capitais (África do Sul – 30%; Holanda – 18%; EUA e 

Reino Unido – 17%).  

Mesmo com as contribuições do Novo Mercado, o mercado de ações brasileiro ainda tem 

muito espaço para desenvolvimento. Durante todo o período analisado, passando pela 

criação dos três segmentos de listagem mencionados e, até meados dos anos 2000, 

praticamente todas as iniciativas de desenvolvimento da bolsa brasileira foram direcionadas 

aos grandes empreendimentos, com vistas às captações bilionárias. Em 2006, foi feita uma 

primeira adaptação da institucionalidade no âmbito de incluir as empresas menores no foco 

do mercado de capitais nacional. Foi instituído um novo segmento de listagem – 

denominado Bovespa Mais – a fim de atrair empresas que tenham objetivo de fazer sua 

inserção gradual no mercado de capitais e adotar princípios de governança corporativa mais 

flexíveis. Em 2014, foi criada uma nova modelagem deste segmento de listagem – Bovespa 

Mais Nível 2. A avaliação dos mecanismos disponíveis para as empresas de capital aberto 

no Brasil realizarem sua listagem em bolsa, em especial as PMEs, é o foco de discussão da 

próxima seção. 
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 Corresponde à colocação de novas ações no mercado. Distinto das emissões secundárias, em que há a 
venda de ações sem alteração no capital social da companhia. 
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3.3. Diferenças e semelhanças da institucionalidade brasileira e estrangeira 

Dos fatores que limitam o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro, os aspectos 

institucionais não devem ser apontados como principais responsáveis, embora ainda estejam 

longe de se assemelharem àqueles dos países desenvolvidos, sobretudo os que têm 

legislação amparada na common law. 

Por um lado, o Brasil apresenta defasagens estruturais graves em termos de indicadores do 

desenvolvimento socioeconômico e do ambiente legal
58

. O país apresenta histórico de 

elevada inflação e baixos níveis de investimento e de crescimento do PIB, envoltos por 

políticas econômicas – tais como as taxas de juros constantemente elevadas – que inibem o 

empreendimento produtivo e o desenvolvimento de um mercado de capitais. A isto se 

associam os empecilhos burocráticos, a carga tributária excessiva e distorcida sobre o setor 

produtivo, indicadores de corrupção, além de baixa eficiência do poder judiciário e fraca 

qualidade de enforcement das leis – incluindo no que estes tangem aos direitos e à proteção 

dos credores e dos investidores –, caracterizando o Brasil como um país de 

institucionalidade fraca, portanto desfavorável para o desenvolvimento do mercado 

acionário. 

Em contrapartida, pelo lado da regulação do mercado de capitais, o Brasil tem aspectos que 

o aproxima aos países mais avançados. A legislação brasileira sobre o mercado de capitais e 

os setores empresarial e financeiro foi concebida aos moldes da legislação anglo-saxã. As 

bases do arcabouço jurídico são voltadas para o privilégio ao acionista – vide como exemplo 

as segregações entre ações ordinárias e preferencias e as previsões de remuneração mínima 

do capital social exigidas em lei – e não ao crescimento e desenvolvimento da empresa, 

como ocorre em países como Alemanha, Itália e Japão.  

Sobretudo após as reformas financeiras pós 1964, cada vez mais modelos estrangeiros foram 

sendo incorporados à legislação e regulação com objetivo de igualar o mercado de capitais 

do Brasil aos melhores padrões internacionais. É crível entre juristas que a Lei das S.A. 

brasileira, por exemplo, foi baseada no Model Business Corporation Act (MBCA) dos EUA. 

Também, após os diversos escândalos de fraudes contábeis no exterior no começo da década 
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 Os trabalhos Carvalho (2000), La Porta et al. (1996) e Alves e Pereira (2011) apresentam indicadores que 
mensuram a qualidade institucional em grupos de países. 
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de 2000
59

, o Sarbanes-Oxley Act promoveu nos EUA uma ampla reforma na regulação das 

empresas de capital aberto e nas práticas de governança corporativa e contábeis, tornando-se 

um exemplo de legislação, com aplicação correspondente no Brasil. 

Para além das alterações normativas, tratadas na seção anterior, vários dispositivos foram 

incorporados através da própria bolsa de valores. A criação do segmento de listagem Novo 

Mercado, mencionado anteriormente, teve inspiração no Neuer Markt da Bolsa de Frankfurt 

na Alemanha, um segmento criado durante a euforia das empresas de internet e 

telecomunicações no final dos anos 1990 para atrair empresas com potencial de crescimento. 

Dentre as principais inovações no modelo alemão estavam a requisição junto às companhias 

participantes de princípios de governança corporativa diferenciados, como a negociação 

exclusiva de ações com direito a voto e a manutenção de um percentual mínimo do capital 

social da empresa em circulação, de forma a estimular a liquidez. 

Quadro 1 - Segmentos de listagem na BM&FBOVESPA: 2015 

 SEGMENTO 
BOVESPA 

MAIS 

BOVESPA MAIS 

NÍVEL 2 

NOVO 

MERCADO 
NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Características das 

Ações Emitidas 

Permite a 

existência 

somente de ações 

ON 

Permite a existência 

de ações ON e PN 

Permite a 

existência 

somente de 

ações ON 

Permite a 

existência de 

ações ON e 

PN (com 

direitos 

adicionais) 

Permite a existência de ações ON 

e PN (conforme legislação) 

Percentual 

Mínimo de Ações 

em Circulação 

(free float) 

25% de free float até o 7º ano de 

listagem 
No mínimo 25% de free float Não há regra 

Distribuições 

públicas de ações 
Não há regra Esforços de dispersão acionária Não há regra 

Vedação a 

disposições 

estatutárias 

Quórum qualificado e "cláusulas 

pétreas" 

Limitação de voto inferior a 

5% do capital, quórum 

qualificado e "cláusulas 

pétreas” 

Não há regra 

Composição do 

Conselho de 

Administração 

Mínimo de 3 membros (conforme 

legislação), com mandato unificado de 

até 2 anos 

Mínimo de 5 membros, dos 

quais pelo menos 20% devem 

ser independentes com 

mandato unificado de até 2 

anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação), 

com 

mandato 

unificado de 

até 2 anos 

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação) 

Vedação à 

acumulação de 

cargos 

Não há regra 

Presidente do conselho e diretor presidente 

ou principal executivo pela mesma pessoa 

(carência de 3 anos a partir da adesão) 

Não há regra 

Obrigação do 

Conselho de 

Administração 

Não há regra 

Manifestação sobre qualquer 

oferta pública de aquisição de 

ações da companhia 

Não há regra 
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 Sobretudo nos EUA com os casos Enron, WorldCom e outros. As companhias manipulavam documentos 
tornando seus resultados financeiros inverídicos, o que passou pelo crivo das empresas de auditoria e dos 
reguladores sem suspeição de falhas de processo ou fraudes intencionais. 
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 SEGMENTO 
BOVESPA 

MAIS 

BOVESPA MAIS 

NÍVEL 2 

NOVO 

MERCADO 
NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL 

Demonstrações 

Financeiras 
Conforme legislação Traduzidas para o inglês Conforme legislação 

Reunião pública 

anual 
Facultativa Obrigatória Facultativa 

Calendário de 

eventos 

corporativos 

Obrigatório Facultativo 

Divulgação 

adicional de 

informações 

Política de negociação de valores 

mobiliários 

Política de negociação de valores mobiliários 

e código de conduta 
Não há regra 

Concessão de Tag 

Along 

100% para ações 

ON 

100% para ações 

ON e PN 

100% para 

ações ON 

100% para 

ações ON e 

PN 

80% para ações ON (conforme 

legislação) 

Oferta pública de 

aquisição de ações 

no mínimo pelo 

valor econômico 

Obrigatoriedade 

em caso de 

cancelamento de 

registro ou saída 

do segmento, 

exceto se houver 

migração para 

Novo Mercado 

Obrigatoriedade em 

caso de 

cancelamento de 

registro ou saída do 

segmento, exceto se 

houver migração 

para Novo Mercado 

ou Nível 2 

Obrigatoriedade em caso de 

cancelamento de registro ou 

saída do segmento 

Conforme legislação 

Adesão à Câmara 

de Arbitragem do 

Mercado 

Obrigatório Facultativo 

Fonte: BM&FBOVESPA 

 

O quadro 1 mostra os segmentos de listagem existentes na BM&FBOVESPA, um 

mecanismo de autorregulação proposto para incentivar as companhias a incorporarem 

melhores práticas de governança corporativa, aumentar a transparência e assim atrair 

investidores e empresas ao mercado de ações. O Novo Mercado tem as maiores exigências, 

com destaque para a negociação exclusiva de ações ordinárias, através do que se permite 

uma participação ativa dos acionistas na gestão da empresa. Observa-se também que a regra 

para admissão no Novo Mercado e na maioria dos segmentos de listagem prevê concessão 

de tag along de 100% no valor das ações em caso de alienação do controle, percentual 

superior ao que a legislação determinava após 2001. Essa é uma demonstração de uma 

concessão voluntária pela empresa (mediante aceitação dos termos do regulamento da bolsa 

de valores) de bons princípios de governança, ao igualar o tratamento dado aos seus 

acionistas minoritários e controladores.  

Da mesma forma como ocorre em vários dos países analisados no capítulo 2, também no 

Brasil foi criado um mercado de acesso, voltado para aquelas empresas que não consigam 

atingir os requisitos mínimos estipulados para a listagem em bolsa no Nível Tradicional, 

Nível 1 e 2 e principalmente no Novo Mercado. Assim como a experiência internacional, a 

intenção da criação do mercado de acesso é atrair principalmente as pequenas e médias 
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empresas, cujas dificuldades no acesso ao mercado de ações são maiores, seja devido aos 

custos ou ao cumprimento das obrigações normativas. No Brasil esse conceito foi 

introduzido através da criação de um mercado de negociação diferenciado dentro da 

principal bolsa de valores existente, da mesma forma como ocorrera nos países asiáticos e 

europeus, muitos dos quais foram referenciados no pioneirismo do modelo britânico AIM.  

Assim surgiu inicialmente o segmento Bovespa Mais
60

, aprimorado em 2014 com o Bovespa 

Mais Nível 2
61

. Nesses segmentos as exigências são mais relaxadas, tornando menos 

oneroso para a companhia listada o seu custeio com questões como publicações de 

informações periódicas e manutenção de Conselho de Administração, algo aproximado aos 

padrões internacionais vistos anteriormente. A empresa listada tem ainda um diferencial de 

fazer sua inserção no mercado acionário de forma gradual, podendo realizar sua emissão de 

ações (primária ou secundária) e atingir o free float mínimo em até sete anos, o que traz 

flexibilidade para analisar e escolher o momento apropriado – conforme a teoria do market 

timing – para a entrada de fato no mercado. 

Em apoio às flexibilizações de iniciativa privada da BM&FBOVESPA, a CVM tem atuado 

em conjunto com a bolsa para favorecer o mercado de acesso para PMEs, sobretudo através 

das modificações regulatórias que lhe cabem, de forma a agilizar e desonerar o processo de 

abertura do capital por essas empresas. A contribuição mais efetiva que a CVM ofereceu foi 

a dispensa do registro da oferta pública de distribuição, algo também existente nos países 

europeus, na Austrália e no Canadá, embora não na China e Coreia. Essa prática também é 

encontrada nos EUA, através do Security Act, que normatiza a colocação privada de ações 

para investidores qualificados. A iniciativa do regulador brasileiro já era prevista a partir da 

instrução CVM 476/09 para ofertas públicas de alguns valores mobiliários
62

 distribuídos 

com esforços restritos, ou seja, com direcionamento para investidores específicos 

(qualificados ou superqualificados). Com base no sucesso da colocação de ofertas 

amparadas pela CVM 476/09, a CVM anunciou
63

 em 2012 que analisaria também 
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 A origem desse segmento vem da aquisição pela Bovespa de um mercado de negociação de balcão 
organizado chamado SOMA, em que as pequenas e médias empresas conseguiam acessar o mercado de 
capitais fora da bolsa. Este, por sua vez, tinha como modelo o mercado norte-americano NASDAQ, criado nos 
anos 1970 para facilitar a incorporação no mercado acionário de empresas novatas do setor de tecnologia.  
61

 A principal diferença é que o Bovespa Mais Nível 2 admite a negociação de ações preferenciais, significando 
um relaxamento maior nos requisitos de admissão, com vistas à atração de empresas que não tenham 
intenção de dispor do seu controle corporativo. 
62

 Notas comerciais, debêntures não conversíveis ou permutáveis por ações, cotas de fundo de investimento 
fechado, certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio, entre outros. 
63

 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2012/20121123-4.html 
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solicitações de pedido de dispensa de registro de ofertas, com esforços restritos, para o 

mercado de ações, com intuito de estimular esse recurso para as pequenas e médias 

empresas. Reconhecendo tratar-se de uma inovação no arcabouço regulatório de ofertas 

públicas, a CVM restringiu a análise das isenções ao cumprimento dos seguintes critérios: 

i. A companhia não deve ser considerada como sociedade de grande porte, nos 

termos da Lei nº 11.638/07; 

ii. A companhia não deve estar em estágio pré-operacional; 

iii. A companhia deve ser registrada na CVM como emissor categoria A, nos termos 

da Instrução CVM nº 480/09, e estar com o registro atualizado; 

iv. As ações de emissão da companhia devem estar admitidas à negociação em 

segmento de mercado regulamentado com adoção de práticas diferenciadas de 

governança corporativa;  

v. O montante da oferta não pode ser superior a R$ 150 milhões; 

vi. A dispensa de requisitos concedida neste contexto não pode ser reutilizada pela 

mesma companhia dentro do prazo de 6 meses contados da data do encerramento 

da oferta; e  

vii. As ofertas devem ser direcionadas exclusivamente a investidores qualificados, 

nos termos do art. 109 da Instrução CVM nº 409/04, sendo vedada a negociação 

para investidores não considerados qualificados nos 18 meses seguintes ao 

encerramento da oferta. 

E em 2014, através da instrução CVM 551/14, a CVM estendeu formalmente o escopo das 

ofertas públicas com esforço restrito para diversos outros valores mobiliários, dentre os 

quais ações, debêntures conversíveis e permutáveis por ações, bônus de subscrição, entre 

outros. 

Estas iniciativas fazem parte de uma proposição de alavancar o mercado de capitais do 

Brasil, em especial o mercado de ações para as PMEs.  Um “Comitê Técnico de Ofertas 

Menores”, grupo formado por representantes do setor público e privado – entre os quais a 

CVM e a BM&FBOVESPA – foi criado com o objetivo de estudar e formular uma agenda 

de ações para ampliar a utilização do mercado de capitais por pequenas e médias empresas 

pela emissão de ações. Os resultados geraram propostas encaminhadas ao poder público e às 

entidades privadas relevantes para implementação das ações. 
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3.4. Proposições em pauta: os incentivos para os diferentes agentes econômicos 

Fomentar o mercado de ações para as PMEs faz parte de uma agenda que extrapola os 

interesses das próprias empresas ou do mercado financeiro. É de interesse de diversos 

agentes dos setores público e privado que essa iniciativa se transforme em uma alternativa 

eficaz de prover financiamento sustentável de longo prazo para esse perfil de empresa. O 

sucesso do empreendimento poderia beneficiar toda uma cadeia que englobaria: 

primeiramente as próprias empresas, que mitigariam um problema crônico de acesso a 

crédito; o mercado de capitais do país seria desenvolvido, ganharia liquidez e atrairia a 

atenção de investidores estrangeiros; o governo e a sociedade seriam impactados 

diretamente pelos resultados macroeconômicos, como aumento de poupança e investimento, 

crescimento das empresas com geração de renda e empregos; e os investidores teriam uma 

alternativa de investimento de longo prazo. 

Esse anseio está englobado dentro de um programa capitaneado pela Confederação Nacional 

das Indústrias (CNI), com participação de cerca de duzentos entes de diversos segmentos da 

sociedade civil (entre intermediários financeiros, consultores, sindicatos e associações de 

classe, etc.), denominado “Brasil+Competitivo”. A ideologia desse movimento é o fomento 

ao empreendedorismo, o aumento da competitividade empresarial e a facilitação do acesso 

ao capital privado para pequenas e médias empresas. 

Em outra iniciativa, um grupo de trabalho composto por ABDI, BM&FBOVESPA, BNDES, 

CVM e FINEP analisou especificamente o acesso das PMEs no mercado acionário, com a 

elaboração de um diagnóstico sobre como esse conceito foi implementado em sete países 

modelos, conforme exposto no capítulo 2. Com a participação de outras instituições, em sua 

maioria do setor financeiro, foi constituído um “Comitê Técnico de Ofertas Menores”, a 

quem foi delegada a função de compilar as conclusões tiradas da experiência internacional e 

elaborar propostas viáveis para implantação no Brasil, seja pela própria iniciativa privada ou 

via encaminhamento para apreciação do poder público. Disso resultou um conjunto de 

proposições que atingem os emissores (empresas que emitem as ações), os investidores 

(pessoas físicas e jurídicas, como fundos de investimento) e demais agentes do mercado 

financeiro (bolsa de valores, intermediários, reguladores, etc.).  

O Quadro 2 resume as principais iniciativas propostas pelo Comitê e qual a situação de cada 

uma em perspectiva de implantação. Delas, o resultado mais relevante e abrangente é a Lei 

13.043, publicada em 13/11/2014. A lei concede um benefício fiscal de isenção de Imposto 
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de Renda sobre os ganhos de capital auferidos para pessoas físicas que adquirirem ações de 

empresas elegíveis em oferta inicial (IPO) ou subsequente (folow on). De acordo com a lei, 

são empresas elegíveis aquelas que: 

i. Tenham ações admitidas à negociação em segmento especial, instituído por bolsa de 

valores, que assegure, através de vínculo contratual entre a bolsa e o emissor, 

práticas diferenciadas de Governança Corporativa, contemplando, no mínimo, a 

obrigatoriedade de: 

a. Realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), a valor 

econômico, em caso de saída da companhia do segmento especial; 

b. Resolução de conflitos societários por meio de arbitragem; 

c. Realização de oferta pública de aquisição para todas as ações em caso de 

alienação do controle da companhia, pelo mesmo valor e nas mesmas 

condições ofertadas ao acionista controlador (Tag along de 100%); e 

d. Previsão expressa no estatuto social da companhia de que seu capital social 

seja dividido exclusivamente em ações ordinárias; 

ii. Tenham valor de mercado inferior a R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de 

reais)
64

; 

iii. Tenham receita bruta anual inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 

reais), apurada no balanço consolidado do exercício social
65

; 

iv. Haja distribuição primária de, no mínimo, 67% do volume total de ações no IPO e, 

caso exista, na oferta subsequente. (BRASIL, 2014). 

Quadro 2 – Propostas para o desenvolvimento do mercado de ações para PMEs 

Proposta Detalhamento Status 

Isenção de 

Imposto de Renda 

(IR) 

Isenção de IR sobre ganho de capital por 5 

anos para investidores pessoas físicas que 

adquirirem ações de empresas elegíveis em 

ofertas iniciais (IPO), subsequentes (Follow 

On) ou no mercado secundário, em bolsa. 

Publicada Lei nº 13.043 em 13/11/2014, determinando a 

isenção de IR sobre ganho de capital realizado nas vendas 

de ações, em mercado a vista de bolsa, até 2023, para 

investidores pessoas físicas que adquirirem ações de 

empresas elegíveis em ofertas iniciais (IPO), ofertas 

subsequentes (Follow On) ou no mercado secundário. 

FIA Fechado 
Criar veículo de investimento específico, 

isentando os cotistas de imposto de renda 

CVM editou a Instrução 409, por meio da Instrução 549, 

permitindo a criação de fundos de ações, voltados a 

                                                           
64

 Na data da oferta pública inicial de ações da companhia; em 10/07/2014, para as ações das companhias 
que já tinham efetuado oferta pública inicial de ações antes dessa data; ou na data das ofertas públicas 
subsequentes de ações, para as companhias já enquadradas nos casos anteriores. 
65

 Período: Imediatamente anterior ao da data da oferta pública inicial de ações da companhia; de 2013, para 
as ações das companhias que já tinham efetuado oferta pública inicial de ações antes de 10/07/2014; 
imediatamente anterior ao da data das ofertas públicas subsequentes de ações, para as companhias já 
enquadradas nos casos anteriores. 
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Proposta Detalhamento Status 

(IR) sobre ganho de capital. 

Como é: 

- Direcionado a investidores qualificados. 

- Prazo estabelecido pelo regulamento do 

Fundo. 

- Investimento em empresas abertas. 

- IR de 15% no resgate das cotas. 

Como ficaria: 
- Direcionado a investidores qualificados e 

não qualificados. 

- Prazo mínimo de 8 anos. 

- Mínimo de 2/3 investido em empresas 

elegíveis e permissão para investir até 1/3 

em FIP ou empresas fechadas, desde que 

participe na gestão. 

- Isenção de IR no resgate das cotas se a 

composição do investimento for 2/3 do 

patrimônio* investido em empresas elegíveis 

e os 1/3 restantes em FIP, empresas fechadas 

ou Renda Fixa.* O prazo para 

enquadramento do Fundo é de 3 anos ou 50 

empresas elegíveis listadas, o que ocorrer 

primeiro. 

investidores qualificados ou não qualificados, que:  

- tenham em sua designação “Ações - Mercado de Acesso”;  

- tenham mínimo de 2/3 do PL em ações listadas em 

segmento voltado ao mercado de acesso; e  

- podem ter até 1/3 do PL em ações, debêntures, bônus de 

subscrição ou outros títulos/valos mobiliários conversíveis 

ou permutáveis em ações de companhias fechadas que 

adotem determinadas práticas de governança corporativa, 

devendo participar de sua gestão.  

 

Lei nº 13.043, publicada em 13/11/2014, não concedeu 

isenção de IR na fonte sobre rendimentos auferidos por 

pessoas físicas para resgate de cotas de FIA Fechado 

(somente FIA Aberto, conforme item abaixo). 

FIA Aberto 

Reduzir alíquota de IR sobre ganho de 

capital. 

Como é: 

- IR de 15% no resgate das cotas e sem 

prazo mínimo para resgate. 

Como ficaria: 
- Isenção de IR no resgate de cotas se a 

composição do investimento for 2/3 do 

patrimônio investido em empresas elegíveis 

e prazo mínimo para resgate de 180 dias. 

ou 

- 10% de IR caso o fundo tenha 1/3 do 

patrimônio investido em empresas elegíveis 

e prazo mínimo para resgate de 90 dias. 

Publicada Lei nº 13.043 em 13/11/2014, determinando 

isenção de IR na fonte sobre rendimentos auferidos por 

pessoas físicas no resgate de quotas de fundos abertos de 

investimento que: 

- possuam, no mínimo, 67% de seu patrimônio aplicado em 

ações de empresas elegíveis; 

- tenham prazo mínimo de resgate de 180 dias; 

- tenham a designação “FIA – Mercado de Acesso”; e 

- tenham um mínimo de 10 cotistas, sendo que cada cotista, 

individualmente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, 

não pode deter mais de 10% das cotas emitidas.  

FIP 

Permitir que Fundo de Investimento em 

Participações (FIP) tenha participação em 

empresas elegíveis sem a obrigação de 

participação na gestão. 

CVM editou a Instrução 540, que permite que o gestor 

tenha até 35% do patrimônio do Fundo em empresas 

listadas no “Mercado de Acesso” ou em fase de 

desinvestimentos sem necessidade de participação na 

gestão. 

Simplificar 

processo e reduzir 

custo da oferta 

Simplificação do processo de oferta: 

- Dispensa de publicação de 

Avisos/Anúncios e impressão de prospecto 

das ofertas de empresas elegíveis. 

- Conteúdo padronizado de material 

publicitário dispensado de análise prévia. 

Publicação de Anúncio de Início: 

- Isenção da exigência de publicação em 

jornal de Anúncio de Início de Distribuição 

no caso de Oferta Pública de Ações de 

empresas elegíveis. 

CVM editou a Instrução 548, dispensando a publicação 

em jornal de avisos obrigatórios relativos à oferta pública 

de ações, para todas empresas listadas. 

Reduzir custo de 

manutenção da 

condição de 

companhia aberta 

- Extensão dos prazos para publicação de 

demonstrações financeiras auditadas 

trimestrais de empresas elegíveis de 45 dias 

para 65 dias do fim do trimestre. 

- Isentar as empresas elegíveis de 

atualização, em 7 dias, de 11 itens 

específicos do Formulário de Referência. 

- Retirara exigência de publicação de 

demonstrações financeiras anuais, atas de 

AGO e AGE em Diário Oficial para 

empresas elegíveis e obrigar a publicação 

por meio de sistema específico da CVM, 

Bolsa e página da rede mundial de 

computadores do próprio emissor. 

CVM editou a Instrução 547, dispensando a publicação 

em jornal de Ato ou Fato Relevante, para todas empresas 

listadas. Publicada Lei nº 13.043 em 13/11/2014, 

determinando a retirada da exigência de publicação de 

demonstrações financeiras e de atos societários em Diário 

Oficial, substituindo essa obrigação por publicação 

resumida em jornal de grande circulação e por publicação 

completa no site do mesmo jornal e também nos sites da 

CVM e da Bolsa, para as empresas elegíveis. 
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Proposta Detalhamento Status 

Regulamentar 

procedimento de 

oferta de ações 

com esforços 

- Oferta direcionada a investidores super 

qualificados (nos moldes da ICVM 476 para 

debêntures). 

- Aplicável a ofertas iniciais e subsequentes, 

que poderão ser primária ou secundária. 

- Regra geral: 

- Consulta a 50 investidores. 

- Oferta pode ser subscrita por até 20 

investidores. 

- Regra especial para empresas elegíveis: 

- Consulta a 100 investidores. 

- Oferta pode ser subscrita por até 20 

investidores. 

CVM editou a Instrução 551, alterando as Instruções 332, 

400 e 476, permitindo oferta de ações direcionada a 

investidores qualificados, com consulta a 75 investidores, 

podendo ser subscrita por até 50 investidores. Fundos de 

investimento de um mesmo gestor serão considerados como 

um único investidor e os investidores que exercerem direito 

de prioridade ou preferência não serão considerados para os 

fins dos limites previstos na instrução.  

Iniciativas de 

apoio e incentivo a 

canais de 

distribuição 

- Programa de incentivo às corretoras. 

- Cursos e seminários com o objetivo de 

aperfeiçoar a capacitação dos Agentes 

Autônomos. 

Atuação dos intermediários em ofertas menores vem sendo 

discutida no GT do Setor de Intermediação, formado pela 

BM&FBOVESPA, ANBIMA, ANCORD e CETIP. 

Mercado de acesso  

Estudos sobre um mercado de acesso 

alternativo com descontos adicionais em 

governança e restrito a investidores super 

qualificados. 

Formação de um grupo de trabalho entre a 

BM&FBOVESPA e a CVM para avaliar mercado 

alternativo para o mercado de balcão. 

Fonte: BM&FBOVESPA (Comitê Técnico de Ofertas Menores) 

 

Outras propostas também foram acatadas pelo órgão regulador, com destaque para aquelas 

que visam simplificar os procedimentos e reduzir e custos de realização da oferta pública de 

emissão de ações e de manutenção da companhia aberta. 

Com o mesmo intuito, a BM&FBOVESPA contribuiu com algumas ações de sua alçada: 

isenção de taxa de análise para listagem do emissor; isenção de cobrança de taxa de 

liquidação; desconto na anuidade; e patrocínio de relatório de análise (research) pelo 

período de 2 anos, afim de subsidiar os investidores com informações sobre a empresa e 

suas ações em negociação. 

Ainda como parte das iniciativas para atrair empresas para esse mercado, o BNDES destinou 

uma linha de 1 bilhão de reais para serem aportados, via seu ramo de participações, em 

pequenas e médias empresas. 

Esse quadro traçado denota que várias medidas têm sido adotadas em prol do 

desenvolvimento de um mercado potencial ainda pouco utilizado no Brasil. Observa-se um 

nítido envolvimento de diversos atores visando dinamizar o acesso ao mercado de capitais – 

especialmente para as PMEs que respondem por grande parcela da geração de empregos e 

do crescimento – e que reconhecidamente pela teoria é um componente relevante para o 

desenvolvimento sócio-econômico. Resta traçar a seguir a perspectiva de sucesso deste 

intento com base nos dados colhidos e nas ideias até aqui desenvolvidas. 
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3.5. A viabilidade do financiamento da PME no mercado acionário brasileiro 

A avaliação da viabilidade da estrutura de capital de uma PME voltada para o mercado de 

ações é uma tarefa que envolve critérios além dos quais este trabalho objetiva, sobretudo os 

quesitos intrafirma. Assim, a análise deve ser voltada para a viabilidade dentro das 

condições institucionais presentes no Brasil. 

Do que foi exposto até então, nota-se que, em termos gerais, o Brasil reúne diversos 

elementos favoráveis e outros desfavoráveis ao desenvolvimento do mercado de acesso em 

bolsa de valores para as PMEs. 

Uma primeira questão a priori desfavorável pode ser um ponto de partida para o fomento 

dessas empresas. O Brasil dispõe de relativamente escassas fontes de financiamento, fato 

agravado quando o foco são as PMEs. O financiamento próprio é limitado pela insuficiência 

de poupança. Basicamente os recursos existentes estão concentrados na rede bancária, em 

bancos comerciais ou bancos de investimento como o BNDES. Ao redor do mundo existem 

diversas outras fontes de financiamento não muito disseminadas no Brasil, como o factoring, 

o investimento-anjo e o private-equity, etc. O mercado de capitais também conta com 

diversas oportunidades pouco exploradas, como os commercial papers, debêntures e as 

ações. A restrição do crédito para financiamento de longo prazo aliado ao seu alto custo para 

a PME é um impulso para a difusão do mercado acionário. 

Essa forma alternativa de captação para PMEs teria maior respaldo e auxílio se estivesse 

inserida dentro de uma política industrial nacional, como o Plano Brasil Maior, o plano que 

vigorou entre 2011-2014, período durante o qual a inserção das PMEs no mercado acionário 

ganhou relevância na agenda nacional e internacional. O Plano Brasil Maior contemplou 

ações visando incentivar o desenvolvimento de pequenas empresas, mas não alcançava o 

propósito de tratar a questão do financiamento para elas por fontes alternativas, apenas 

propôs medidas para facilitação e desoneração dos investimentos. Conforme exposto nas 

seções preliminares, o governo tem apoiado a iniciativa de promoção do mercado de acesso 

para empresas menores, porém as ações têm sido impulsionadas pela iniciativa privada. 

A política econômica se mostra como um fator determinante. O manejo dos instrumentos ao 

alcance do governo – principalmente a taxa de juros – não tem sido compatível com um 

cenário que favoreça o mercado de capitais. Nos países onde esse mercado floresceu alguns 
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elementos são comuns, como um maior patamar de poupança e investimento equilibrados 

com níveis de taxas de juros e inflação menores. As elevadas taxas de juros no Brasil 

distorcem a relação entre o custo de oportunidade do capital próprio (dado pela possibilidade 

de aplicação em título públicos de alta rentabilidade e baixo risco) e o custo do capital de 

terceiros (a captação de recursos para investimentos). Oreiro et al. observam a esse respeito 

que: 

 “Em função dos elevados spreads cobrados pelo sistema bancário 

brasileiro, o custo dos empréstimos bancários para as empresas é 

bastante elevado, aumentando assim o custo do capital de terceiros e 

contribuindo, portanto, para o elevado custo do capital das empresas 

observado na economia brasileira”. (OREIRO et al., 2012, p. 559). 

Além do mais, as PMEs enfrentam dificuldades adicionais no acesso ao crédito bancário 

devido aos problemas de informação, notadamente a seleção adversa.  As informações sobre 

a situação financeira da PME nem sempre são públicas ou facilmente acessíveis, o que leva 

os bancos a atribuir um prêmio de risco sobre os empréstimos concedidos. Em casos 

extremos a PME pode ser defrontada com um problema de racionamento de crédito. 

O mercado acionário pode contribuir para a mitigação desses problemas. A legislação 

brasileira oferece um bom grau de aderência aos melhores conceitos encontrados nos países 

cujo mercado de capitais é considerado melhor desenvolvido, tendo sido bastante 

influenciada pela legislação norte-americana.  

Um ambiente legal fortalecido favorece o desenvolvimento do mercado de capitais. No 

Brasil, contudo, ele ainda carece de aperfeiçoamentos, em especial no tocante à proteção e à 

extensão dos direitos dos investidores, em particular dos acionistas minoritários, em que 

ainda pesam questões como insegurança jurídica e fraqueza no enforcement. 

 A regulação brasileira tem atuado para melhorar as práticas dentro desse mercado. Ao 

mesmo tempo ela tem requerido cada vez mais das empresas reguladas a adoção de bons 

princípios de governança corporativa, como transparência e prestação de contas, e também 

tem relaxado algumas exigências e burocracias que travam o crescimento do mercado de 

capitais. Estas últimas têm por fim agilizar e facilitar o acesso das empresas no mercado de 

capitais, culminando em uma redução de custos de um processo que atualmente é factível 

para as grandes empresas, mas demasiado oneroso para as PMEs. Também há um 

movimento no sentido de atrair investidores para esse perfil de empresa, porém até então as 
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medidas concretas favorecem mais os grandes investidores e os institucionais do que os 

pequenos investidores. 

Em conjunto, a bolsa de valores brasileira reforça as medidas de estímulo, criando 

segmentos de listagem específicos para a entrada das empresas menores, aos moldes dos 

modelos internacionais. Nesse ponto cabe uma ressalva sobre a dificuldade de se moderar 

por um lado as necessidades das PMEs de terem regras de acesso mais brandas, de forma a 

reduzir seus custos de se tornar uma companhia pública, e, por outro lado, a transparência da 

gestão e da informação dessas empresas, fatores cruciais para atrair a atenção dos 

investidores. Embora o conceito do segmento de acesso seja não colocar barreiras à entrada, 

algumas exigências acabam sendo inevitáveis, seja por determinação legal ou pela própria 

estrutura do mercado acionário brasileiro. 

Uma forma possível de contornar isso seria via aprimoramento dos sistemas de 

intermediação financeira. Uma emissão de ações envolve elementos desde a consultoria 

financeira e estruturação da oferta pública até a distribuição no mercado. Atualmente esse 

processo é conduzido por vários grandes bancos coordenadores. Existe espaço para que 

corretoras, distribuidoras e mesmo bancos de menor porte tomem parte desse processo, 

reduzindo os custos desses serviços.  

Da mesma forma, o mercado de acesso brasileiro não contempla um modelo existente 

internacionalmente chamado Market maker (formador de mercado), possivelmente pelo 

baixo número de empresas listadas e volume de negociação corrente. Esse sistema é 

formado por agentes selecionados, com vistas a garantir a formação de preços do ativo no 

mercado de negociação e ensejar liquidez para o papel. Esse sistema seria fundamental para 

a atração dos investidores, de forma a reduzir o risco de liquidez e/ou de precificação do 

ativo. 

Do exposto pode-se resumir que do ponto de vista institucional não há severas limitações 

para o desenvolvimento do mercado acionário como fonte de financiamento, ainda que 

complementar, das PMEs. Alguns aprimoramentos ainda podem ser feitos para melhorar o 

canal de acesso ao mercado. Contudo, a principal variável que impede seu crescimento é a 

política econômica com problemas estruturais, cuja resolução deverá seguramente incentivar 

a abertura de capital das PMEs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As empresas de menor porte enfrentam limitações no acesso ao crédito de longo prazo, o 

que prejudica seu desenvolvimento. A pequena empresa fica limitada em sua capacidade de 

investimento com recursos próprios e necessita do recurso à dívida ou ao capital de terceiros. 

O financiamento das pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil é concentrado no 

crédito bancário, uma alternativa de financiamento que acarreta custos por vezes superiores 

e condições mais adversas que as que poderiam ser suportadas por essas empresas sem 

prejuízo de seu desenvolvimento. A restrição ao crédito, as elevadas taxas de juros 

referenciais e as exigências de garantias são características do sistema bancário quando se 

trata de crédito para empresas menores, em boa medida devido aos problemas de assimetria 

de informações típicos desse perfil de empresa. Por isso, o desenvolvimento de novas 

ferramentas viáveis de financiamento para as PMEs é uma questão da agenda nacional, 

envolvendo governos e setor privado. O mercado de capitais e o acionário em particular 

pode ser uma fonte alternativa de crédito de longo prazo para a PME. 

Várias teorias se debruçam sobre a estrutura de capital das empresas, embora poucas voltem 

sua atenção para as empresas menores. Via de regra, a empresa deve adequar sua estrutura 

de capital entre seus recursos próprios e os recursos de terceiros. Diversos fatores 

influenciam a estrutura de capital da empresa, muitos deles internos à firma ou à indústria a 

que pertence, como lucratividade, oportunidades de investimento e tamanho. A relação 

encontrada pelas várias teorias apresentadas é que o endividamento (uso de capital de 

terceiros) é favorecido conforme aumenta o tamanho da firma. Uma das hipóteses mais 

difundidas atualmente é a da pecking order, que prevê uma hierarquia nas fontes de 

financiamento das empresas, dentro da qual as empresas tendem a usar recursos próprios em 

primeira instância, seguido pelo endividamento e só recorreriam ao mercado de capitais 

como última alternativa. A pecking order é respaldada pelas teorias da informação – 

assimetria de informações e seleção adversa – porém os estudos analisados não corroboram 

a hipótese para as empresas menores. As PMEs têm restrições adicionais ao financiamento, 

decorrentes desses mesmos problemas de informação que podem elevar os custos ou mesmo 

impedir seu acesso ao endividamento bancário. Os fatores institucionais também se mostram 

relevantes na estrutura de capital das empresas. E, em geral, os fatores que determinam essa 

estrutura tendem a ser os mesmos para as grandes empresas e para as PMEs. Com isso, o 
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mercado de ações torna-se o foco da discussão como alternativa de provimento de crédito de 

longo prazo para as PMEs. 

O desenvolvimento do ambiente legal e institucional é um instrumento de promoção do 

desenvolvimento financeiro, econômico e social, que facilita a expansão do mercado de 

capitais. Alguns países têm o mercado de capitais mais vigoroso. Em geral, esses países 

apresentam melhores conjuntos de indicadores do ambiente institucional, ou seja, suas leis, 

normas e instituições são melhores desenvolvidas e refletem no desenvolvimento econômico 

e do sistema financeiro. Também se nota que a origem do sistema legal tem grande relação 

com o grau de desenvolvimento do mercado de capitais, sendo os ambientes legais oriundos 

da common law aqueles que melhor se adaptam a um forte mercado de capitais. Para os 

países com outras doutrinas legais, o fortalecimento de suas instituições – como o reforço à 

proteção dos investidores ou a qualidade do seu enforcement – é uma alternativa para 

equiparar a defasagem de seu desenvolvimento financeiro. 

Ao redor do mundo alguns países começam a desenvolver seu mercado de capitais voltado 

para a PME, muitos deles inspirados no modelo britânico de mercado alternativo (AIM). Os 

principais pontos de ação para atrair as PMEs foram a facilitação das regras de acesso, o 

relaxamento de exigências informacionais e a redução de custos. Eventualmente também se 

busca oferecer incentivos fiscais a investidores, com foco nos pequenos investidores. 

No Brasil, o mercado de capitais em si teve desenvolvimento tardio. O amparo legal 

brasileiro até favorece o florescimento das empresas de capital aberto e sua capitalização via 

mercado. A legislação e regulação sobre o sistema financeiro é modelada seguindo vários 

dispositivos encontrados internacionalmente, em especial no que diz respeito ao mercado de 

ações norte-americano. O Brasil, entretanto, enfrenta severas dificuldades em expandir seu 

mercado de capitais em decorrência de questões macroeconômicas, em que se destaca o 

elevado nível de taxa de juros e a baixa poupança interna. 

Quanto à viabilização do financiamento das PMEs em bolsa, o conceito de mercado de 

acesso já existe, porém é pouco ativo. Recentemente tem havido um esforço conjunto da 

iniciativa privada e do poder público com o intuito de dinamizar e incrementar a utilização 

do mercado acionário pelas empresas menores. As proposições em pauta se referem aos 

mesmos incentivos encontrados no exterior, tanto para emissores quanto para investidores. 

O sucesso dessas adaptações do mercado acionário local deve reduzir custos de emissão e 
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manutenção da PME de capital aberto, tornando-se uma possibilidade de ser uma fonte 

alternativa ou complementar de capital para o seu financiamento de longo prazo. 
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