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Capitalismo  
sem (mercado de) capitais 



Beleza americana 
•  A violência foi a “parteira da história” norte-americana, 

devido a quatro guerras decisivas:  
a Guerra da Independência, a Civil e  
as I e II Guerras Mundiais.  

1.  Em 1775-83, as 13 colônias lutaram contra  
o controle da metrópole inglesa  
(Declaração de Independência em 1776).  

2.  Em 1861-65, resolveu-se a questão do poder interno e  
do tipo de capitalismo que adotaria.  

3.  Em 1914-19, modificou sua inserção na economia mundial, 
assumindo o papel de centro cíclico principal.  

4.  Em 1939-45, superou de vez sua antiga introversão, 
construindo uma ordem mundial sob sua hegemonia. 3 



Aspecto distintivo da  
sociedade americana 

•  Um aspecto distintivo da sociedade americana foi  
a ocupação das “terras livres” existentes a Oeste.  

•  A política de terras americana começou logo depois da 
Guerra de Independência, com a Ordenança de 1787,  
que expropriou e reservou para a União  
os territórios indígenas do Oeste.  

•  Nascia assim o “domínio público”, colocando  
milhões de acres de terras em posse do governo federal,  
à medida que as aquisições e anexações  
aumentavam o território do país. 
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Em 1803, os EUA adquiriram dos franceses a Lousiana,  
por 15 milhões de dólares (ou 257 bilhões de dólares em valores atualizados).  
Em seguida, em 1819, compraram a Flórida da Espanha por apenas 5 milhões de 
dólares. O Oregon, na costa do Pacífico, cedido pela Inglaterra em 1846, saiu de 
graça, e o Alasca, comprado da Rússia em 1867, custou 7 milhões de dólares. 
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Distintas políticas de  
terras e imigração 

•  Nos EUA,  
a Lei da 
Colonização (1862) 
garantia que 
somente poderia ter 
direito à propriedade 
da terra  
quem nela morasse 
e trabalhasse. 

•  No Brasil,  
pela Lei de Terras 
(1850)  
só poderia ter terra  
quem as comprasse 
e legalizasse as 
áreas nos cartórios 
mediante o 
pagamento de taxa 
à Coroa. 
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Distintas políticas de  
terras e imigração 

•  Uma política de terras e 
imigração foi responsável:  

1.  por levar aos EUA cerca de 
60% dos imigrantes que 
cruzaram o Atlântico entre 
1800 e 1914;  

2.  pela distribuição de 
pequenos lotes de terras; 

3.  pela formação de grande 
mercado interno. 

•  O Brasil recebeu 
aproximadamente  
10 vezes menos 
imigrantes do que  
os Estados Unidos,  
no mesmo período. 

•  Manteve estrutura agrária 
altamente concentrada 
como uma das suas 
características básicas. 

•  Seu mercado interno é  
¼ do norte-americano. 
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Análise com perspectiva histórica 

•  A especificidade histórica do desenvolvimento 
capitalista no Brasil está em seu momento:  
a fase monopolista.  

•  Antes dela, em fase competitiva, desenvolveu-se  
o capitalismo nos países anglo-saxões.  

•  Constituiu lá – na Inglaterra e nos Estados Unidos 
– “economia de mercado de capitais”.  

•  Verdadeiramente, até hoje, foram os únicos lugares 
onde esta se desenvolveu plenamente.  
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Economia de mercado de capitais 

•  Nos EUA, Governo e ferrovias cediam as terras ou  
as vendiam a baixo custo, para americanos e imigrantes 
alargarem as fronteiras econômicas do país. 

  
•  As estradas de ferro uniam as zonas agrícolas do oeste 

aos mercados consumidores do leste. 
 
•  A operação das empresas ferroviárias –  

algumas das maiores empresas do mundo até então – 
apresentava requerimentos financeiros maciços.  
 

•  Deu margem ao surgimento dos bancos de investimento, 
bem como à centralização e institucionalização do 
mercado de capitais, com lançamento de ações  
na Bolsa de Nova York.  
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Salto de etapas do 
capitalismo norte-americano 

•  Nos Estados Unidos, no período da  
Grande Crise de 1873 a 1905, iniciou-se  
o processo de concentração. 

 
•  O nível de escala mínima de produção requerido 

para se explorar o amplo mercado interno era alto. 
 
•  As sociedades anônimas,  

a intervenção protecionista do Estado no mercado e  
a formação de cartéis permitiram fusões e 
aquisições de empresas, via mercado de ações, 
principalmente em períodos de crise. 
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Mercado de ações nos Estados Unidos 

•  Diversificaram-se  
as modalidades 
operacionais:  
–  sociedades por 

ações,  
–  títulos hipotecários,  
–  lançamento de 

debêntures, etc.  

•  Trata-se de  
movimento histórico 
tão específico que  
o torna um caso único, 
dificilmente repetível.  

•  É inapropriado o tomar 
como modelo  
a ser copiado  
sem adaptação. 
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Esquema tripartite de investimentos 
•  No Brasil, o Estado (à custa de imenso e contínuo 

endividamento) teve que se encarregar da tarefa de 
industrialização pesada, devido aos seus grandes riscos.  

•  A insuficiente mobilização e concentração de capitais 
pelos empresários brasileiros, em face da envergadura 
dos empreendimentos, afastou-os.  

•  Eles tinham oportunidades lucrativas de inversão,  
com baixo risco e diminutas barreiras tecnológicas,  
na medida em que atuassem em mercados protegidos  
como o bancário e o de empreitadas de obras públicas.  

•  Os investimentos que requisitavam patentes tecnológicas 
foram efetuados por empresas estrangeiras.  

•  Essas trouxeram capital do exterior;  
não necessitaram emitir ações no país. 
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Economia de endividamento 
•  Os investimentos e, conseqüentemente, as necessidades  

de financiamento das empresas privadas nacionais  
foram limitados e atendidos pelos lucros retidos e  
por créditos de fornecedores e de bancos oficiais.  

•  Nunca houve estímulo, pelo lado da demanda de recursos, 
para os proprietários dividirem o poder sobre as empresas.  

•  Inclusive, para incentivar a abertura de capital, criou-se  
o expediente (inexistente nos Estados Unidos) de separar 
ações ordinárias e preferenciais como proteção face ao risco 
de perda do controle acionário por takeover hostil.  

•  Isso desestimulou o mercado secundário. 
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Empresas estatais  
privatizadas e desnacionalizadas 

•  O movimento da bolsa de valores se 
concentrava em ações das empresas estatais. 

•  Com o modelo de privatização adotado,  
nos anos 90, acompanhado de desnacionalização, 
perdeu-se oportunidade histórica de se criar 
grandes corporações privadas nacionais, com  
a venda de suas ações  de maneira pulverizada. 

  
•  Não se fez a “democratização do capital”, não se 

ampliou a base de acionistas pessoas físicas. 



CaracterísCcas	  Históricas	  do	  	  
Mercado	  de	  Ações	  Brasileiro	  



Blue	  Chips	  
•  A	  preferência	  dos	  mega	  invesCdores,	  como	  
fundos	  de	  pensão,	  fundos	  de	  capital	  estrangeiro,	  
seguradoras,	  ins5tuições	  financeiras	  	  
e	  fundos	  diversos,	  é	  por	  grandes	  empresas	  	  
que	  tenham	  muitos	  6tulos	  em	  circulação.	  	  

•  São	  as	  empresas	  estatais	  e	  algumas	  privaCzadas,	  
cujos	  papéis	  contam	  com	  pronta	  liquidez	  e	  
grande	  volume	  em	  circulação,	  que	  estão	  em	  
condições	  de	  absorver	  as	  ordens	  de	  compra	  e	  
venda	  dos	  inves>dores	  ins>tucionais.	  	  
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Blue	  chips	  X	  ações	  sem	  liquidez	  
•  A	  concentração	  do	  mercado	  acionário	  em	  papéis	  das	  

empresas	  estatais	  (e	  ex)	  é	  explicada	  pela	  possibilidade	  das	  
operações	  especula>vas	  no	  mesmo	  pregão	  (day	  trade),	  	  
no	  mercado	  de	  opções	  e	  de	  futuros.	  	  

•  As	  empresas	  privadas,	  em	  geral,	  não	  preenchem	  
os	  requisitos	  necessários	  para	  mercados	  mais	  especula>vos.	  	  

•  Os	  empresários	  do	  setor	  privado	  não	  permitem	  que	  parcelas	  
significa>vas	  ou	  dominantes	  do	  capital	  da	  empresa	  caiam	  em	  
poder	  do	  mercado.	  	  
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Escassez	  de	  papéis	  “segunda	  linha”	  
•  Durante	  muitos	  anos,	  a	  maioria	  das	  empresas	  deixou	  de	  fazer	  

emissões	  públicas,	  porque	  os	  inves>mentos	  eram	  diminutos,	  
dada	  a	  estagnação	  da	  economia,	  	  e	  as	  empresas,	  capitalizadas,	  
preferiam,	  no	  regime	  de	  alta	  taxa	  de	  juros,	  ter	  liquidez	  	  
com	  sobras	  de	  caixa,	  para	  obtenção	  de	  receitas	  financeiras.	  	  

•  Em	  vez	  de	  emi>r	  ações,	  para	  colocá-‐las	  junto	  ao	  público,	  	  
as	  empresas	  optaram	  por	  recomprar,	  re>rar	  do	  mercado	  as	  
próprias	  ações,	  que	  estavam	  desvalorizadas,	  como	  inves5mento.	  	  

•  Esse	  comportamento	  oportunista	  das	  sociedades	  anônimas	  
acabou	  por	  provocar	  grande	  escassez	  de	  papéis	  	  
que	  o	  mercado	  costuma	  chamar	  de	  “segunda	  linha”.	  
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Concentração	  dos	  negócios	  
•  Há	  também	  relutância	  das	  empresas	  privadas	  em	  abrir	  seu	  

capital,	  o	  que	  pode	  ser	  explicado	  pelo	  baixo	  valor	  de	  mercado	  	  
das	  ações	  em	  relação	  ao	  valor	  patrimonial.	  	  

•  A	  concentração	  dos	  negócios	  em	  Vale	  e	  Petrobrás	  indica	  que	  	  
a	  bolsa	  de	  valores	  brasileira	  não	  tem	  servido	  ao	  propósito	  de	  
capitalização	  das	  empresas	  privadas.	  	  

•  O	  país	  contava,	  em	  2010,	  com	  apenas	  464	  empresas	  de	  capital	  
aberto,	  das	  quais	  muitas	  só	  se	  tornaram	  sociedades	  anônimas	  
por	  casuísmo,	  ou	  seja,	  para	  captar	  recursos	  esporadicamente	  por	  
meio	  de	  debêntures	  e	  não	  para	  buscar	  sócios	  na	  bolsa	  de	  valores.	  
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Ações	  preferenciais	  X	  ordinárias	  
•  No	  Brasil,	  90%	  dos	  negócios	  são	  feitos	  com	  ações	  

preferenciais	  que	  gozam	  de	  prioridade	  em	  receber	  
dividendos	  e	  em	  caso	  de	  liquidação	  da	  empresa.	  

•  Nos	  Estados	  Unidos	  e	  na	  Inglaterra,	  o	  percentual	  das	  ações	  
ordinárias	  com	  direito	  a	  voto	  é	  de	  100%.	  	  

•  Se	  os	  empresários	  arriscassem	  de	  fato	  o	  controle	  das	  
empresas,	  colocando	  mais	  ações	  ordinárias	  em	  negociação	  
na	  Bolsa	  de	  Valores,	  provavelmente,	  elas	  seriam	  melhor	  
administradas	  e	  mais	  eficientes,	  conseqüentemente,	  	  
o	  mercado	  de	  capitais	  cresceria	  muito	  mais.	  
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Perfil	  dos	  inves5dores	  individuais:	  
retrato	  da	  América	  

•  O	  inves5mento	  em	  ações,	  no	  Brasil,	  está	  longe	  da	  “cultura”	  
americana,	  em	  que	  os	  invesCdores	  de	  varejo	  	  
na	  Bolsa	  de	  Valores	  de	  NY	  são	  “a	  cara	  da	  América”.	  	  

•  Nos	  anos	  90,	  a	  proporção	  dos	  cidadãos	  norte-‐americanos	  
que	  investem	  em	  ações,	  seja	  diretamente,	  	  
seja	  através	  de	  fundos,	  dobrou	  para	  43%	  da	  população,	  
inclusive	  com	  a	  brusca	  mudança	  no	  perfil	  demográfico	  e	  
etário	  dos	  invesCdores,	  que,	  antes,	  costumava	  ser	  
composto	  por	  homens,	  execu>vos	  e	  com	  mais	  de	  50	  anos.	  	  

•  Essas	  alterações	  refle5ram	  a	  preocupação	  crescente	  	  
com	  o	  desemprego	  e	  a	  aposentadoria,	  nos	  Estados	  Unidos.	  
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Inves5dores	  pessoas	  fsicas	  no	  Brasil	  	  
•  Nos	  anos	  90,	  es5mava-‐se	  que	  a	  presença	  de	  pessoas	  \sicas	  no	  

mercado	  de	  ações	  brasileiro	  não	  passava	  de	  3%	  do	  volume	  total	  	  
de	  negócios,	  mas,	  atualmente,	  a5nge	  cerca	  de	  30%.	  	  

•  Havia	  ausência	  desses	  invesCdores	  pessoas	  \sicas	  	  
por	  causa	  de	  experiências	  insa>sfatórias	  e	  prejuízos	  decorrentes	  de	  
quedas	  expressivas	  nas	  bolsas	  de	  valores;	  	  desde	  1971,	  	  
houve	  apenas	  5	  altas	  marcantes	  (“picos”):	  os	  de	  1971,	  1986,	  1989,	  
1997	  e	  a	  recente,	  com	  inéditos	  5	  anos	  seguidos	  de	  alta,	  de	  2003	  a	  
2007,	  queda	  em	  2008,	  recuperação	  em	  2009,	  volá>l	  em	  2010	  e	  
queda	  em	  2011.	  	  

•  As	  altas	  taxas	  de	  juros	  atraíam	  inves>mentos	  em	  renda	  fixa,	  assim	  
como	  a	  alta	  taxa	  de	  inflação	  atraía	  para	  aplicações	  indexadas.	  	  
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Descaso	  com	  acionistas	  minoritários	  
•  Um	  dos	  dilemas	  do	  nanico	  mercado	  de	  capitais	  brasileiro	  	  

era	  o	  descaso	  das	  empresas	  abertas	  com	  acionistas	  minoritários.	  	  

•  Os	  pequenos	  sócios	  eram,	  geralmente,	  tratados	  	  
como	  inves>dores	  de	  segunda	  classe,	  devido	  à	  	  
distorção	  na	  estrutura	  de	  capital	  das	  companhias	  abertas.	  	  

•  Como	  elas	  podiam	  ter	  33%	  do	  capital	  em	  ações	  ordinárias	  	  
(com	  direito	  a	  voto)	  e	  66%	  em	  preferenciais	  (com	  preferência	  	  
no	  pagamento	  de	  dividendos),	  o	  empresário	  podia	  controlar	  	  
a	  empresa	  com	  apenas	  17%	  de	  seu	  capital	  (51%	  das	  ordinárias).	  	  

•  Isto	  es5mulava	  a	  falta	  de	  profissionalismo	  	  
no	  trato	  com	  os	  minoritários.	   23	  



Contexto	  favorável	  ao	  mercado	  acionário	  
•  Esse	  quadro	  do	  mercado	  acionário	  necessita	  mudar	  agora,	  

quando	  a	  economia,	  estabilizada,	  começa	  a	  exigir	  	  
financiamento	  de	  novos	  inves>mentos,	  e	  passa	  a	  ser	  possível	  
ganhos	  reais	  de	  capital	  e	  dividendos	  como	  forma	  de	  rendimento.	  	  

•  Ganhos	  fáceis	  em	  aplicações	  com	  renda	  fixa	  deixam	  de	  prevalecer	  
e	  a	  melhor	  forma	  de	  capitalização	  é	  via	  mercado	  de	  ações.	  	  

•  Os	  fundos	  de	  pensão,	  nesse	  novo	  cenário:	  	  
–  preferem	  ações	  ordinárias,	  para	  que	  possam	  par5cipar,	  	  

se	  não	  do	  controle,	  da	  orientação	  estratégica	  da	  empresa.	  	  
–  têm	  preferência	  por	  ações	  de	  empresas	  rentáveis,	  que	  distribuam,	  

regularmente,	  parte	  de	  seus	  lucros	  via	  dividendos.	  
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Vantagens	  da	  	  
Abertura	  de	  Capital	  
Caracterís5cas	  históricas	  do	  	  
mercado	  de	  ações	  brasileiro	  



Incen5vos	  para	  abertura	  de	  capital	  

•  Dado	  essencial	  para	  compreender	  o	  desempenho	  
insaCsfatório	  do	  mercado	  acionário	  no	  Brasil	  	  
é	  a	  redução	  do	  número	  de	  empresas	  abertas,	  sendo	  
pequeno	  o	  número	  de	  empresas	  que	  abrem	  o	  capital.	  

•  Em	  seguida,	  discute-‐se	  os	  elementos	  relevantes	  para	  	  
a	  abertura	  de	  capital	  em	  termos	  de	  custo	  e	  bene\cio.	  

•  Inicialmente,	  apresenta-‐se	  	  
as	  vantagens	  da	  abertura	  de	  capital.	  
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1.	  Maior	  facilidade	  para	  obtenção	  de	  fundos	  

•  Uma	  das	  principais	  vantagens	  da	  abertura	  de	  
capital	  é	  o	  acesso	  a	  outras	  fontes	  de	  recursos,	  	  
não	  ficando	  dependente	  de	  bancos.	  	  

•  Empresas	  necessitando	  de	  grandes	  volumes	  de	  
recursos	  podem	  estar	  sujeitas	  a	  	  
altas	  taxas	  de	  juros	  ou	  restrições	  de	  crédito.	  	  

•  A	  emissão	  de	  ações	  pode	  aliviar	  tais	  restrições.	  
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2.	  Liquidez	  

•  Ações	  de	  empresas	  
abertas	  podem	  ser	  
negociadas	  em	  bolsas,	  	  
que	  propiciam	  acesso	  
barato	  para	  pequenos	  
acionistas	  que	  desejam	  
fazer	  transações	  em	  
curtos	  períodos.	  

•  Liquidez	  para	  acionistas	  
a	  baixos	  custos	  
proporciona	  demanda	  e	  	  
maiores	  preços	  para	  	  
as	  ações	  da	  empresa,	  
conseqüentemente,	  
menor	  custo	  de	  capital.	  
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3.	  Diversificação	  de	  porgólio	  
•  A	  decisão	  de	  abrir	  o	  capital	  

permite	  que	  os	  acionistas	  
fundadores	  da	  empresa	  
diversifiquem	  seus	  
porSólios,	  que,	  geralmente,	  
são	  fortemente	  carregados	  
em	  ações	  da	  empresa	  que	  
controlam.	  

•  Isto	  pode	  ser	  ob5do	  por	  
dois	  modos:	  	  

1.  venda	  direta	  de	  ações	  ou	  	  
2.  Indiretamente,	  via	  

levantamento	  de	  capital	  
através	  da	  emissão	  de	  
ações,	  liberando	  capital	  
dos	  controladores	  para	  
posterior	  diversificação	  
de	  risco	  com	  a	  compra	  
de	  ações	  de	  outras	  
empresas.	  
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4.	  Troca	  de	  controle	  
•  Abrir	  o	  capital	  pode	  ser	  o	  primeiro	  passo	  	  

dentro	  de	  estratégia	  para	  futura	  venda	  da	  empresa.	  	  

•  A	  venda	  de	  parcela	  inicial	  das	  ações	  da	  empresa	  pode	  
aumentar	  o	  valor	  de	  venda	  do	  bloco	  restante	  de	  ações.	  

•  Alta	  liquidez	  das	  ações	  das	  empresas	  proporciona:	  	  
–  maior	  facilidade	  para	  a	  obtenção	  de	  fundos	  	  
(via	  emissão	  de	  jtulos	  e	  ações),	  	  

–  a	  atenção	  de	  analistas	  do	  mercado	  de	  capitais	  
	  que	  geram	  e	  disseminam	  informações	  sobre	  a	  empresa,	  etc.	  
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5.	  Aumento	  do	  poder	  de	  barganha	  com	  bancos	  

•  Desvantagem	  	  
que	  as	  empresas	  
enfrentam	  junto	  a	  bancos	  é	  
que	  estes	  podem	  exigir	  
maiores	  taxas	  de	  juros,	  
devido	  às	  informações	  
privilegiadas	  que	  têm	  
acerca	  da	  capacidade	  de	  
pagamento	  dos	  clientes.	  	  

•  Bancos	  executam	  as	  
cobranças	  e	  acompanham	  o	  
fluxo	  de	  recebimentos.	  	  

•  Através	  da	  disseminação	  	  
de	  informação	  para	  	  
o	  mercado	  em	  geral,	  	  
as	  empresas	  abertas	  elevam	  
poder	  de	  barganha	  face	  a	  seus	  
credores,	  assegurando	  	  
menor	  custo	  de	  capital	  e	  maior	  
volume	  de	  recursos.	  

•  Risco	  de	  sinalização	  adversa:	  
desconfiança	  quanto	  à	  
capacidade	  de	  tomar	  	  
crédito	  bancário.	  
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Desvantagens	  da	  	  
Abertura	  de	  Capital	  



Custos	  da	  abertura	  de	  capital:	  
1.	  Underpricing	  

•  Um	  dos	  mais	  sérios	  obstáculos	  à	  abertura	  de	  capital	  é	  que,	  	  
no	  primeiro	  dia	  em	  que	  a	  ação	  é	  transacionada,	  	  
após	  o	  underwri-ng,as	  ações	  das	  empresas	  são	  ofertadas	  	  
a	  preço	  em	  média	  inferior	  ao	  preço	  de	  emissão,	  	  
fenômeno	  denominado	  underpricing.	  	  

•  Várias	  teorias	  sugerem	  que	  o	  underpricing	  ocorre	  sempre,	  	  
pois	  os	  agentes	  que	  vendem	  as	  ações	  possuem	  informação	  
superior	  à	  dos	  inves>dores	  que	  as	  compram,	  assim	  sendo,	  	  
o	  underpricing	  aparece	  como	  o	  prêmio	  que	  inves>dores	  exigem	  
para	  transacionar	  com	  agentes	  com	  informação	  superior.	  	  
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2.	  Despesas	  administraCvas	  
•  Além	  do	  underpricing	  inicial,	  a	  abertura	  de	  capital	  implica	  

alguns	  custos	  diretos	  tais	  como:	  comissão	  do	  underwriter,	  
taxas	  de	  registro,	  etc.	  	  

•  Adicionalmente,	  deve-‐se	  considerar	  gastos	  periódicos	  	  
tais	  como	  despesas	  regulares	  com	  auditores,	  	  
publicação	  de	  informações	  contábeis,	  	  
taxas	  junto	  a	  CVM	  e	  bolsa	  de	  valores,	  etc.	  	  

•  Muitas	  destas	  despesas	  são	  regressivas,	  pois	  não	  crescem	  
proporcionalmente	  com	  o	  valor	  da	  emissão	  inicial	  e,	  portanto,	  
pesam	  rela>vamente	  mais	  para	  pequenas	  empresas.	  
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3.	  Perda	  da	  confidencialidade	  

•  O	  status	  de	  companhia	  
aberta	  exige	  que	  
empresas	  forneçam	  
informações	  cuja	  
confidencialidade	  pode	  
ser	  importante	  para	  	  
a	  compe>>vidade	  da	  
empresa.	  

•  Este	  padrão	  de	  
informação	  também	  
expõe	  as	  empresas	  à	  
maior	  vigilância	  por	  
parte	  das	  autoridades	  
fiscais,	  reduzindo	  	  
o	  espaço	  para	  evasão	  
fiscal.	  
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