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Prefácio 

O uso de dinheiro de outras pessoas em benefício próprio é a 
chave do negócio capitalista: conseguir associados, manter a gestão 
do empreendimento e a maioria na participação acionária. A 
vantagem sobre os empréstimos é haver divisão tanto de lucros 
quanto de prejuízos.  

A abertura de capital de uma empresa bem-sucedida se dá 
através de IPO (sigla em inglês de Oferta Pública Inicial) de parte 
minoritária com cotação atribuída por mercado de ações. Depois de 
capitalizada, trata-se de tomar mais dinheiro emprestado para fazer 
fusões e aquisições de concorrentes e com isso obter a elevação do 
valor de mercado e ainda maior enriquecimento pessoal dos sócios-
fundadores. 

A tomada de empréstimos bancários visa aumentar a escala do 
negócio e a rentabilidade patrimonial do capital próprio com o uso de 
capital de terceiros. Nesse caso, o devedor assume o risco de o lucro 
operacional esperado não se confirmar e/ou o novo faturamento ficar 
abaixo dos juros dos empréstimos 

Uma garantia patrimonial como colateral do empréstimo é 
solicitada pelo credor ao devedor para compensar o risco da 
inadimplência. A volatilidade das cotações dos ativos, em mercados 
secundários de ações ou imóveis, provoca também variações do valor 
das garantias patrimoniais ao longo do ciclo econômico-financeiro – e 
altera a margem de segurança dos bancos.  

Leva-os a so l i c i tar mais ou menos garant ias nos 
refinanciamentos. O grau de prudência no endividamento revela a 
fragilidade financeira do devedor. 

No caso de capitalização via lançamento de ações, o 
controlador majoritário faz divisão dos lucros esperados ou prejuízos 
inesperados sem o risco de ser devedor. Os interesses dos portadores 
de ações estão na política empresarial de distribuição dos dividendos, 
no risco de diluição da participação com emissões de novas ações, e 
na obtenção da maior taxa de retorno possível de suas ações, 
considerando sua aversão ao risco. 
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A taxa de retorno de uma ação em dado período depende de 
três fatores: da cotação inicial, do valor dos dividendos líquidos 
distribuídos, durante o período, e, finalmente, do valor do ganho ou 
perda de capital resultante da alteração de sua cotação no período. 
São descontados os impostos e custos de transação com ações. 

As cotações dependem da predominância entre diversas 
especulações sobre futuro. Os acionistas acham a precificação refletir, 
de imediato, as expectativas dos especuladores quanto aos 
dividendos e aos ganhos futuros 

Nessa avaliação subjetiva, baseada em narrativas ilusórias, 
imaginam-se ser analistas fundamentalistas e não grafistas, mas a 
atitude de uns é apenas se antecipar aos outros. Ao fim e ao cabo, a 
cotação de qualquer ação dependerá mais das expectativas correntes 
dos participantes do mercado de ações sobre suas próprias 
expectativas futuras... 

Uma Sociedade Aberta faz aumentos de capital através de 
incorporações de reservas em lugar de distribuição de bonificações ou 
novas emissões de ações, destinadas a trocas por ações de outras 
companhias em processo de fusão/incorporação ou de aquisição. Para 
evitar a diluição das participações, as emissões de ações para captar 
“dinheiro novo” como capitalização pode dar preferência aos 
acionistas para a subscrição de novas ações. 

Emissões como fonte de financiamento secundária, face à 
bancária, tem a inconveniência de os custos (administrativos e de 
corretagem) implicados, além das emissões não serem apreciadas 
pelos acionistas, devido à diluição da participação acionária. Tendem 
a levar a diminuir as cotações e a infringir uma perda de capital aos 
acionistas. 

Porém, se a nova emissão resultar em melhoria das 
expectativas sobre futuros retornos, tenderia a elevar o preço da 
ação a ponto de anular a esperada tendência declinante da cotação. 
Nesse caso, O Mercado acreditaria em “o dinheiro novo emitido” ser 
aplicado em determinado projeto lucrativo com futuro ganho de 
capital. Essa crença exigiria os investidores estarem bem informados 
sobre a possível lucratividade do projeto de investimento da empresa. 
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O limite de endividamento da empresa torna necessário 
aumentar os lucros ret idos até serem suf ic ientes para 
autofinanciamento do restante. Isso pode implicar em uma acentuada 
redução da taxa de distribuição de dividendos.  

Nesse caso, uma nova emissão de ações com possibilidade de 
subscrição seria menos prejudicial aos interesses de seus acionistas. 
Aceitam, então, a Oferta Subsequente de Ações [follow-on] no 
sentido de obter mais capital-dinheiro para o investimento. 

Mesmo com o mercado de capitais aquecido, no Brasil, 
quarenta companhias desistiram de ir à bolsa em 2021 até o sétimo 
mês do ano. Parte das empresas desistentes de fazer Oferta Pública 
Inicial de ações neste ano está envolvida em processos de fusões e 
aquisições (M&A, na sigla em inglês).  

Sem conseguir levantar recursos em bolsa para promover 
expansão, algumas companhias procuram sócios em transações 
privadas para impulsionar seus negócios. Em determinadas situações, 
as operações têm o objetivo de dar saída a fundos de private equity 
(adquirentes de participação acionária) do capital dessas empresas. 

Na realidade, a avaliação de companhia aberta depende dos 
ciclos da bolsa de valores: sequências de boom/crash. Em boom 
(alta), quanto maior for o preço da ação, menos ações serão 
emitidas, e haverá redução da diluição das participações dos atuais 
acionistas. Em ciclo baixista, o menor preço das ações eleva a 
quantidade delas dadas em garantia de empréstimos.  

A recompra de ações com lucros retidos pela SA reduz a 
quantidade em circulação e ajuda a elevar o lucro por ação. É uma 
alternativa aos dividendos para devolver capital aos acionistas. 

Antes de apresentar meu relatório de pesquisa em bancos de 
dados e reportagens no jornal Valor Econômico a respeito da 
Economia de Mercado de Capitais à brasileira, configurada nos 
últimos anos, há outra referência útil para sua análise. É comparar 
com a estratégia dos bilionários nos Estados Unidos para pagarem 
menos impostos na Economia de Mercado de Capitais à americana. 
Refere-se ao mnemônico buy, borrow, die (comprar, tomar 
emprestado e morrer). 
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Os 25 americanos mais ricos contribuíram com apenas US$ 
13,6 bilhões em imposto de renda federal, entre 2014 e 2018, 
quando tiveram aumento de patrimônio conjunto de US$ 401 bilhões. 
Esses bilionários pagaram em média 3,4% de sua renda em imposto, 
quando a grande maioria dos trabalhadores americanos pagou 14%. 
Esse percentual de 3,4% está muito abaixo da alíquota máxima de 
imposto de renda nos EUA de 37%. 

Por qual razão os bilionários pagam menos imposto de renda 
em comparação com o cidadão norte-americano comum?  

Inicialmente, eles compram ações como formas de manutenção 
de riqueza sem gerar imposto a ser pago sobre fluxo de dinheiro 
recebido. Ao longo da vida profissional ativa, registram o menor 
salário possível para não ter de pagar imposto de renda. 

Para manter o estilo de vida suntuário tomam empréstimos 
para adquirir outros ativos (imóveis, automóveis, iates, aviões, etc.). 
Em vez de pagar 37% de imposto de renda sobre um elevado salário, 
no empréstimo pagarão uma taxa de juro de 3% aa ou menos ao 
banco, se os bilionários darem suas ações como colateral ou garantia 
em caso de inadimplência. Nesse caso, o banco as vende na quantia 
exata para se reembolsar do valor do crédito não pago. 

Ao não vender, diretamente, nenhum ativo até morrer, os 
bilionários não têm imposto de renda a pagar sobre recebimento de 
dinheiro vivo – e tampouco deixam esse ônus para os herdeiros. 
Quando o doador morre, os herdeiros só terão ônus sobre eventuais 
ganhos de capital, gerados depois de receber a herança. Zera a “linha 
de partida”. 

No caso de imóveis, se estes são doados ou incluídos em algum 
projeto de filantropia, não têm de pagar imposto sobre propriedade. 
Nos Estados Unidos, entram na lista de deduções, na DIRPF, as 
despesas com juros da hipoteca e de empréstimos, entre outras 
como saúde, educação, pagamentos de imóveis e propriedades, 
doações... 

Entendeu por qual razão “o sonho americano” é a grande 
ambição de muitos milionários/bilionários brasileiros para se realizar 
aqui à Tropicalização Antropofágica Miscigenada? Para tanto, 
defendem quem vai para o governo com o compromisso de 
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destruição da economia de endividamento público para a emergência 
da economia de mercado de capitais à brasileira. Mesmo sendo um 
reles neoliberal aliado com um tosco eleito. 

Tosco, quando utilizado para qualificar pessoas, pode adquirir o 
significado de grosseiro, bronco ou inculto. Uma linguagem tosca se 
refere a um discurso pouco elaborado. 
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Capítulo 1.  
Fundamentos Teóricos de Finanças Corporativas 

Introdução 

O livro Características estruturais do sistema financeiro 
brasileiro: um registro da reflexão do Ipea no biênio 2014-2015, 
volume 1 (Brasília: Ipea, 2016; 427 p.), cujo organizador foi Claudio 
Hamilton Matos dos Santos, reúne como autores diversos professores 
da nova geração do IE-UNICAMP. Registra o esforço de pesquisa 
sobre a dinâmica do sistema financeiro brasileiro feito no âmbito da 
Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea no 
biênio 2014-2015. 

Em sua Introdução, afirma “a profissão como um todo 
encantou-se com o teorema de Modigliani-Miller (1958), de acordo 
com o qual a estrutura de capital das empresas não afeta seu valor 
de mercado, se os mercados financeiros são eficientes e sem fricções 
e não existem tributos”. 

Como é habitual no pensamento econômico do autodenominado 
mainstream (corrente principal ou dominante) dos economistas, seus 
adeptos, sem se livrarem do “vício ricardiano”, dão um salto mortal 
diretamente da Ciência Econômica abstrata para o chão duro da 
realidade concreta. Eles não reincorporam o antes abstraído para 
construir a teoria pura e retiram desta os preceitos ideológicos para 
analisar o mundo real e tomar decisões práticas. 

Falta aos defensores do liberismo econômico o nível 
intermediário de análise, isto é, uma teoria aplicada ao entendimento 
das instituições financeiras. Neste plano, deveriam incorporar a 
dependência de trajetória histórica, os conflitos de interesses entre as 
castas de natureza ocupacional, a análise da viabilidade política de 
suas proposições, a psicologia econômica reativa dos agentes 
econômicos, a evolução das inovações e suas rupturas, etc. 

Neste capítulo teórico inicial, obedecerei a metodologia de 
análise econômica com os três níveis de abstração: teoria pura-teoria 
aplicada-decisões práticas.  
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No primeiro tópico, apresentarei o que é o Teorema de 
Modigliani-Miller, guia intelectual para a ortodoxia.  

No segundo tópico, contraporei à visão ortodoxa a orientação 
analítica da heterodoxia. Ela é apresentada no livro publicado por 
John Zysman, Governments, Markets, and Growth (First published 
1983 by Cornell University Press), bem no início da Era Neoliberal.  

Zysmann oferece uma interpretação das dificuldades 
econômicas contemporâneas e do debate político engendrados por 
elas nos países avançados. Ele discute por qual razão se tornou mais 
difícil gerenciar milhares de micro mudanças na produção e nos 
produtos necessárias para o crescimento econômico e porque as 
tentativas de fazer tais mudanças encontraram resistência política 
crescente.  

Os argumentos gerais do livro são baseados em uma análise 
dos esforços dos governos de grandes países avançados – Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, França, Ocidente Alemanha e Japão – para 
responder às mudanças nas condições econômicas desde a Segunda 
Guerra Mundial. A discussão se concentra nas capacidades dos vários 
governos para intervir seletivamente e moldar resultados industriais. 
Tenta dar conta das diferenças nacionais nessas capacidades e nas 
estratégias adotadas.  

O livro de Zysman argumenta ter havido três soluções técnico-
políticas distintas para os problemas de crescimento:  
1. liderado pelo Estado,  
2. liderado pelo Mercado, e  
3. negociado. 

Um exame das estruturas financeiras nacionais pode iluminar 
as estratégias econômicas governamentais e os conflitos políticos 
reativos. Tendem a acompanhar qualquer mudança industrial os 
conflitos provocados pela intervenção do Estado em O Mercado.  

Os arranjos particulares dos sistemas financeiros nacionais 
limitam tanto as opções de mercado das empresas quanto as 
escolhas dos governos. Os mercados financeiros de cada país são um 
elemento delimitador das formas pelas quais as empresas e o Estado 
podem interagir. 
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Por isso, nos últimos tópicos, resenharei a Nota Informativa da 
Secretaria de Política Econômica (SPE), publicada no dia 27 de julho 
de 2021. Expõe, em suas entrelinhas, a ideologia orientadora da 
inação da atual equipe do ministério da Economia a ser apresentada 
no último tópico, inclusive e a Doutrina da Poupança Forçada. A SPE 
pratica “a tropicalização à brasileira” da Escola Austríaca. 

Como ocorreu no passado, em outras tentativas e erros de 
macaqueação das instituições de além-mar, ou pior, acima da linha do 
Equador, do Primeiro Mundo ao Terceiro Mundo, a experiência de 
Tropicalização Antropofágica Miscigenada acaba em uma criativa 
mistura à brasileira. Esta é a hipótese a ser testada neste relatório de 
pesquisa: a transição “em marcha forçada” de Economia de 
Endividamento Bancário Público e Privado configura uma Economia 
de Mercado de Capitais à brasileira. 

Teoria Pura do Mainstream: Teorema de Modigliani-Miller 

O Teorema de Modigliani-Miller, ou Teorema de M&M, tenta 
demonstrar, com base no método dedutivo-racional, a hipótese de o 
valor de uma empresa ser independente de sua estrutura de capital. 
Esse valor poderia ser corretamente calculado como o valor presente 
de seus resultados futuros, seja ela financiada com dívidas, seja com 
capital próprio. 

O Teorema de Modigliani-Miller é um conceito-chave em 
Finanças Corporativas para a ortodoxia. Ele foi desenvolvido pelos 
economistas Franco Modigliani e Merton Miller em 1958. 

Com algumas premissas estabelecidas, deduz a estrutura de 
capital de uma empresa não afetar o seu valor como um todo. 
Portanto, seria indiferente se a mesma financia suas operações com 
dívidas ou capital próprio. 

Ele não distingue sequer os dois regimes macro-financeiros: 

1. economia de endividamento ou com cobertura financeira e  

2. economia de autofinanciamento ou com fundos próprios. 

A versão original deste teorema possui diversas limitações. Ele 
foi desenvolvido sob a premissa de mercados perfeitamente 
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eficientes, onde as empresas não pagam impostos e não possuem 
custos de falência. Posteriormente, os seus criadores publicaram uma 
versão atualizada do teorema, onde os problemas apontados foram 
abordados. 

Daí passaram a se distinguir duas versões do Teorema M&M: a 
versão original se situa em mercados perfeitamente eficientes, ou 
seja, sem impostos. Nesse caso, duas proposições foram realizadas, 
sob a premissa de as empresas operarem em um mundo com 
mercados perfeitamente eficientes, não pagarem nenhum imposto e 
não arcarem com nenhum custo de transação. 

Proposição I (M&M I) – Fórmula do Valor da Empresa:  

Vca = Vsa; onde: Vca = Valor da empresa com alavancagem e 
Vsa = Valor da empresa sem alavancagem.  

Em essência, a proposição I do M&M simplesmente indica o 
valor da empresa não sofrer interferência institucional da forma como 
a mesma se financia. 

A premissa de a empresa não pagar impostos significa a 
mesma não ganhar nenhum benefício fiscal ao contrair dívidas. Não é 
o caso norte-americano. Na lista das deduções, para efeito de 
pagamento de imposto de renda, entram as despesas com juros da 
hipoteca e de empréstimos. 

Para visualizar esta proposição, quaisquer “gráficos de pizza” 
indicariam não importar como a economia se estrutura em 
componentes (percentuais de dívidas e de capital próprio), o valor 
final sempre será o mesmo (100%). O valor da empresa é advindo 
apenas do valor presente dos resultados futuros da companhia, 
indiferentemente à ideia de “as interações entre as partes resultar em 
um todo distinto da mera agregação”. 

Proposição II (M&M I) – Fórmula do Custo de Capital:  

Re = Ra + (Ra – Rd) x (D/E); onde: Re = Custo de Capital 
Próprio; Ra = Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC ou retorno 
exigido sobre os ativos totais da companhia); Rd = Custo da Dívida; 
D/E = Índice Dívida/Capital Próprio da companhia. 
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Esta proposição basicamente afirma o custo de capital próprio 
depender de três fatores: retorno exigido sobre os ativos totais da 
companhia, custo da dívida e índice dívida/capital próprio. Isto 
significa o custo de capital próprio da empresa ser diretamente 
proporcional ao seu nível de dívida. 

Quanto mais dívidas a empresa toma em sua estrutura de 
capital, mais arriscada ela se torna, pois o risco de default cresce. 
Com isso, os investidores exigirão um retorno maior para o custo do 
capital próprio, para serem compensados pelo risco adicional. 

Dessa maneira, a proposição de “a forma como a empresa se 
financiar não impactar o seu valor” é reforçada sob o critério de 
quanto mais dívida uma empresa obter, mais caro se tornará o seu 
custo de capital próprio. Com esse repasse de custo, o seu CMPC se 
manterá sempre o mesmo, independentemente da estrutura de 
capital. 

Entretanto, há uma segunda versão do teorema de M&M. Baixa 
o nível de abstração ao reincorporar os impostos, antes abstraídos. 
Esta versão foi criada para melhor se adequar as condições do mundo 
real. São considerados tanto o pagamento de impostos quanto os 
custos de falência. 

Proposição I (M&M II) – Fórmula do Valor da Empresa:  

Vca = Vsa + T x D; onde: Vca = Valor da empresa com 
alavancagem; Vsa = Valor da empresa sem alavancagem; T = Taxa 
de Impostos; D = Dívidas. 

Nesta versão do Teorema M&M com os impostos, o valor da 
empresa com alavancagem é maior se comparado ao valor da 
empresa sem alavancagem. Quando a empresa adiciona dívida em 
sua estrutura de capital, um benefício fiscal é agregado, aumentando 
o valor da companhia. 

Com isto, ao valor de uma empresa sem alavancagem se 
acrescenta o valor presente do benefício fiscal dos juros, 
representado pela fórmula T x D. Nesta versão mais realista do 
teorema de Modigliani-Miller, a estrutura de capital importa. No 
limite, chega-se ao paradoxo de a estrutura ótima de capital poder 
ser 100% em dívidas. 
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Proposição II (M&M II) – Fórmula do Custo de Capital: 

Re = Ru + (Ru - Rd) x (D/E) x (1 - T); onde: Re = Custo de 
Capital Próprio; Ru = Custo não alavancado de capital; Rd = Custo da 
Dívida; D/E = Índice Dívida/Capital Próprio da companhia; T = Taxa 
de Impostos. 

Nesta versão do Teorema M&M, a presença do benefício fiscal 
tem um efeito positivo no custo de capital próprio, tornando-o menos 
sensível ao nível de dívida da companhia. Por consequência, torna-se 
menor. 

Na proposição, o CMPC irá diminuir caso mais dívida seja 
arcada, ou seja, quanto mais dívidas forem assumidas, menor será o 
CMPC. Isto estimula uma estrutura com uma proporção maior de 
dívidas. 

Se o Teorema de Modigliani-Miller somente levar em 
consideração o acréscimo de impostos, a estrutura ótima de capital 
de uma empresa será possivelmente 100% dívidas. Isto não está 
levando em conta os custos de falência. 

Se uma empresa se carregar excessivamente de dívidas para 
extrair os benefícios fiscais, ela irá aumentar a probabilidade de não 
conseguir cumprir com suas obrigações advindas dessas dívidas. Isto 
acontece porque, contratualmente, a empresa sempre terá de pagar 
os juros da dívida.  

Caso, em algum momento, os retornos dos negócios caírem, ela 
ainda assim terá de realizar este pagamento, correndo o risco de 
falência se não o puder fazer. Esta é uma diferença crucial entre 
economia de endividamento e economia de mercado de capitais. 

Em conclusão, quando a empresa se financia 100% com 
dívidas, o patrimônio da empresa poderá ser todo transferido aos 
credores. Em uma situação de mercados perfeitos, idealiza-se não 
haver custos associados a essa transferência de propriedade. Assim, 
os credores nada perderiam.  

Porém, no mundo real, o processo de falência não só é caro 
(com seus custos eliminando os ganhos dos benefícios fiscais), como 
também pode resultar em exclusão da empresa falida da economia 
de mercado.  
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O chamado por Michal Kalecki de “princípio do risco crescente” 
varia de acordo com o grau de endividamento (ou grau de fragilidade 
financeira conforme Hyman Minsky). Ele é o fator limitante ao 
montante de dívidas capaz de uma empresa tomar. 

Teoria Aplicada às Instituições Financeiras pela Heterodoxia 

Em época de crise econômica, os adeptos ortodoxos do 
pensamento econômico fazem uma típica descoberta do óbvio: aquilo 
já sabido há muito tempo por todo economista heterodoxo. Todos os 
marginalizados ficavam boquiabertos por os colegas ortodoxos não 
saberem: a vanguarda intelectual em Economia é heterodoxa! 

Se suas descobertas forem realmente pertinentes, os ortodoxos 
contra-argumentam: nesse caso, serão incorporados ao 
“mainstream”. Esta denominação de “corrente dominante ou principal 
do pensamento econômico” é como os ortodoxos arrogantemente se 
atribuem. 

A Ciência Econômica não evoluiria por uma lógica imanente, 
mas sim sob a pressão – ou o açoite – da dissidência heterodoxa, 
pois esta expande a fronteira dessa área de conhecimento. Logo, um 
debate pluralista entre todas as correntes de pensamento seria 
fundamental para a expansão do conhecimento científico econômico.  

Hipóteses são levantadas para serem falseadas, ou seja, 
submetidas ao debate intelectual contraditório e às constatações 
empíricas para verificar sua sustentação ou não. Caso sejam 
impertinentes, levantam-se novas hipóteses. 

Economistas bem formados devem ser plurais, conhecendo 
todas as contribuições das diversas linhas de pensamento sobre todos 
os assuntos. Para exemplificar isso, é necessário examinar a evolução 
dentro da “corrente principal” e a confrontar com a alternativa.  

Não se trata de uma trajetória linear em direção a um equilíbrio 
convergente de todas as opiniões, mas sim de aceitar haver 
predominâncias periódicas de certas ideias, ou melhor, de 
alternâncias entre opiniões ou práticas dominantes. Os conflitos de 
interesses resultam em adoções de ideias e instituições distintas em 
cada fase cíclica e/ou eleitoral. 
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No caso de autores heterodoxos no pensamento financeiro 
podemos recordar três ideias-chaves de cada um dos renomados e 
perceber eles trabalharem, de maneira mais realista, no plano da 
teoria aplicada às instituições financeiras locais e datadas. Cito os 
seguintes. 

John Hobson (1858-1940) escreveu um livro intitulado Evolução 
do Capitalismo Moderno, publicado em 1894, em plena Era dos 
Barões Ladrões nos Estados Unidos. Durante a industrialização 
pesada, havia exigência superior à disponibilidade das finanças 
pessoais. Isso conduziu à Sociedade de Anônimos e propiciou o 
surgimento do mito da “democracia do capital”: pequenos burgueses 
poderem se associar às grandes corporações em companhia aberta.  

Ele destacou a separação entre a oligarquia capitalista e os 
administradores. Outra disputa ocorreu entre o financista moderno do 
capital acionário e os investidores carregadores dos títulos de dívida 
pública. Divulgou a expressão “proletariado dos grandes capitalistas” 
para designar o “pequeno capitalista”, isto é, o acionista minoritário 
quando este aliena o uso de seu capital ao financista profissional 
manipulador de informações e cotações. 

Rudolf Hilferding (1877-1941), um economista austríaco 
marxista, destacado líder da socialdemocracia alemã, durante a 
República de Weimar, era médico. Dado seu interesse pela Economia 
Política marxista, publicou seu livro O Capital Financeiro em 1910. 

Destacou os processos de concentração, tanto o dos bancos 
quanto o da indústria, interagirem e levarem à fusão do capital 
industrial com o capital bancário no chamado de capital financeiro. 
Discutiu se o domínio de bancos sobre indústrias ou mesmo a 
unificação no capital financeiro transpor a distinção entre as 
diferentes origens do capital.  

A circulação do capital financeiro, via negociações de ações, 
permitiria saltar as barreiras setoriais. Ambos capitais, o industrial e 
o bancário, se mesclariam na empresa-holding do conglomerado 
econômico-financeiro. 

Michal Kalecki (1889-1970) apresentou, em 1954, no livro 
Teoria da Dinâmica a melhor teoria das decisões de investimento. 
Não à toa, é referido com um dos economistas mais destacados do 
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século XX e lembrado como o “Keynes da esquerda”, pois 
desenvolveu muitas das teorias classificadas como keynesianas antes 
de Keynes – e sob um ponto de vista marxista. Todavia, por ter 
publicado suas obras em polonês, essa precedência não foi 
reconhecida por leitores anglófonos. 

Ele salientou a acumulação interna de capital das firmas se 
originar tanto da “poupança bruta” (reservas para depreciação e 
lucros retidos para autofinanciamento) quanto de “dinheiro vindo de 
fora”. A alavancagem financeira se dá com subscrição de ações e o 
endividamento. 

Os lucros esperados são considerados pelo ritmo de vendas em 
relação ao valor do novo capital em equipamento. A ociosidade da 
capacidade produtiva afeta de modo adverso as decisões de 
investimento. 

Os juros em longo prazo não apresentam flutuações cíclicas 
nítidas, logo, não se correlacionam com as oscilações dos 
investimentos. A elevação do juro em curto prazo não demove 
decisões cruciais em longo prazo, como é o caso dos projetos de 
investimentos, a não ser à custa de enorme prejuízo.   

Kalecki, tal como Schumpeter aponta o papel-chave das 
inovações com os ajustes do equipamento de uma firma ao estado 
atual da tecnologia. São motivações como os fatores demográficos de 
desenvolvimento. Joseph Schumpeter (1883-1950) também destacou 
o incentivo do crédito farto e barato, além da destruição criadora 
(“inovação disruptiva”), para o empreendedorismo. 

John Maynard Keynes (1883-1946) teve pelo menos três ideias 
revolucionárias na história do pensamento econômico.  A primeira é o 
Princípio da Demanda Efetiva, onde sugere a possibilidade de gasto 
superior em relação ao fluxo de renda recebido, com crédito e/ou 
riqueza líquida, sem pressão inflacionária durante uma Grande 
Depressão deflacionária com excesso de capacidade produtiva ociosa  

A segunda diz respeito ao Desemprego Involuntário. Apesar de 
trabalhadores se disporem a abaixar salários para conseguir 
emprego, as expectativas pessimistas inibem o gasto capitalista 
criador de empregos em Grande Depressão. 
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A terceira é denominada de Armadilha de Liquidez, talvez seja 
melhor explicada como o Paradoxo da Parcimônia. Em Grande 
Depressão deflacionária, mesmo o juro zero não estimula 
empreendedores a tomar empréstimos. O gasto privado pode ser 
substituído pelo gasto produtivo do investimento governamental e/ou 
pela Renda Básica da Cidadania (RBC). Os pobres têm maior 
propensão a consumir, pois os ricos cortam gastos em consumo para 
substituir a capitalização de suas reservas financeiras, “zerada” pelo 
juro baixo.  

Hyman Minsky (1919-1996) destacou também três ideias-
chave: 

1. Decisão de Portfólio: quais ativos escolher e reter (economia de 
mercado de capitais) e como financiar a manutenção dos ativos 
(economia de endividamento);  

2. Grau de Fragilidade Financeira: prudência em compatibilização 
de fluxos de entrada de caixa (receita e/ou crédito) com os 
fluxos de saída de recursos para compromissos contratuais; 

3. Modelo de Dois Preços (Novos e Usados): se o preço de oferta 
(custo de construção do novo) supera o preço de demanda 
(valor de mercado do usado), não há investimento, geradores 
de empregos e renda, em ativos novos. 

Abordagem Histórico-Institucional do Sistema Financeiro em 
Transição 

O capitalismo mundial é combinado e desigual, pois há 
diferenças nacionais, temporais e institucionais. A economia de 
mercado no mundo é composta de distintos mercados de capitais, 
cada qual com uma combinação específica de mercado de ações, 
bancos privados e bancos públicos, para cumprir a missão social de 
“dar saltos na história”. 

Para tirar a defasagem na dinâmica concorrencial, as Nações-
Estados usam diferentes instituições financeiras. Em nível mais 
abstrato, pode-se falar em capitalismo mundial, porém, quando se 
diminui a abstração, incorporando na análise as instituições 
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financeiras, é necessário datar e localizar as variedades de 
capitalismos financeiros. 

Os economistas ortodoxos dizem adotar teoremas de validez 
universal: só haveria uma única Ciência Econômica. Um desses 
teoremas busca demonstrar, em economia de mercado, todos os 
participantes, sejam indivíduos, sejam países, se beneficiarem dos 
atos voluntários de intercâmbio econômico, caso contrário, não seria 
racional os executar. Baseia-se no Princípio da Racionalidade, 
questionado mais recentemente pelas descobertas das pesquisas 
científicas da Neurociência ou Neuroeconomia. 

Karl Marx rechaça essa afirmação do benefício mútuo, mas 
aceita a tese monoeconômica: a Teoria do Valor-Trabalho, no plano 
mais abstrato, teria validez universal. Nos últimos capítulos de O 
Capital (Volume I), descreve o processo da colonização e/ou 
exploração ao qual esteve sujeita a periferia, durante o período da 
acumulação primitiva no centro. 

Entretanto, quando Marx esboça “a história do futuro” dos 
países de capitalismo tardio, ele a vê espelhada no presente das 
economias mais avançadas. Não diferencia as “leis de movimento 
social” desses países retardatários das leis aplicáveis aos países 
avançados. 

A concorrência e concentração entre capitalistas exige contínuo 
aumento da produtividade e/ou mais exploração de menos 
trabalhadores. A evolução das forças produtivas provoca aumento da 
composição orgânica do capital (relação capital constante/capital 
variável), ou seja, ampliação de mecanização, automação ou 
robotização da produção, geradora então de desemprego tecnológico. 

Essa lei de movimento provoca a tendência à queda da taxa de 
lucro.  Esta relaciona a mais-valia extraída dos trabalhadores no 
numerador e o total do capital investido no denominador. No plano 
menos abstrato, a proxy seria a rentabilidade patrimonial, isto é, 
lucro líquido / patrimônio líquido da empresa. 

Embora a taxa de lucro caia, a massa de lucros pode aumentar. 
Com alavancagem financeira, o capitalista eleva a escala de seu 
negócio e compensa um lucro menor por mercadoria ou serviço com 
maior produção e venda. Daí a massa de lucros aumenta. 
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Como as grandes empresas concorrentes reagem com o mesmo 
tipo de iniciativa para ampliação da capacidade produtiva, via Oferta 
Pública Inicial (IPOs) e/ou Oferta Subsequente de ações (follow-on), 
para depois tomar empréstimos para Fusões e Aquisições, há forte 
disputa pelo mercado. A crise de superprodução ocorre quando ela 
supera a massa de rendimentos, disponível no país para consumir os 
produtos, gera capacidade produtiva ociosa e suspensão de decisões 
de investimentos produtivos.  

A queda da taxa e da massa de lucros, nessa fase cíclica, não 
incentiva novos investimentos. A saída vem, geralmente, de aumento 
da exploração, possibilitada pela superpopulação relativa de 
trabalhadores, barateamento do capital constante (máquinas e 
equipamentos), e elevação do lucro com o comércio exterior.   

Embora os governos possam injetar dinheiro na economia 
(“afrouxamento monetário”), enquanto não se queimar o capital 
excedente, com falência, fusões e aquisições de empresas, não se 
restabelece a taxa de lucros das empresas mais encorpadas por novo 
capital financeiro e produtivo, para o crescimento econômico ser 
retomado. Esse é o mecanismo básico das crises cíclicas. Pesquisei a 
especificidade do caso brasileiro atual. 

Na Teoria do Desenvolvimento, adotada no mainstream 
[corrente autodenominada principal entre economistas], WW Rostow 
chama a atenção para o take-off, isto é, a decolagem, o arranco ou o 
impulso brusco, exógeno ao sistema econômico de livre-mercado. Ele 
dividiu o processo de desenvolvimento em cinco etapas:  

1. a sociedade tradicional,  

2. as precondições para o arranco,  

3. o arranco propriamente dito,  

4. a marcha para a maturidade,  

5. a era do consumo de massa. 

Essas cinco etapas do desenvolvimento teriam conteúdo 
idêntico para todos os países, independentemente do momento no 
qual cada qual se iniciou no caminho da industrialização. Esse autor 
assumiu a visão de monoeconomia: os países subdesenvolvidos não 
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possuiriam características econômicas distintas dos países 
industrializados avançados de modo a alterar uma teoria geral, 
originada nestes países. 

O trabalho de Alexander Gerschenkron teve grande importância 
para a Economia do Desenvolvimento ao fornecer apoio histórico à 
argumentação contra a tese da monoeconomia. Pode haver mais de 
um caminho em direção ao desenvolvimento. 

Os países, quando planejam sua industrialização, tendem a 
forjar suas próprias políticas, instituições, sequências e ideologias, 
para alcançar a meta. Os diferentes caracteres das industrializações 
se devem às forças produtivas de cada etapa (e variedade) de 
capitalismo serem distintas. Estado e bancos têm papel-chave no 
salto de etapas. 

A historicidade das forças produtivas capitalistas (diferentes 
bases técnicas) impõe a necessidade de o país adotar planejamento 
estratégico para alcançar estado atual da fronteira tecnológica. 
Envolve problemas de escala, de dimensão, de mobilização e 
concentração de capital suficiente para enfrentar a descontinuidade 
tecnológica. 

Leon Trotsky destacou a Lei do Desenvolvimento Desigual e 
Combinado: na impossibilidade de repetição das mesmas fórmulas de 
desenvolvimento, em diversas nações, “os atrasados” não 
recomeçam a história desde o início do percurso de “os adiantados”. 
Não necessitam percorrer as distâncias existentes no passado, entre 
as diferentes etapas, caso condicionem o investimento direto 
estrangeiro à transferência do conhecimento na atual fronteira 
tecnológica. 

John Zysman forneceu a tipologia do sistema financeiro 
existente nos países avançados como referência para os diversos 
países: 

1. modelo dos países anglo-saxões: baseado em mercado de 
capitais;  

2. modelo franco-nipônico: baseado em crédito público; 

3. modelo germânico: baseado em crédito privado. 
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Os tipos são correlacionados aos modelos de transição. Estados 
Unidos e Inglaterra, com condução empresarial do crescimento, têm 
sistemas financeiros baseados em mercado de capitais com preços 
determinados competitivamente. Com sistemas financeiros baseados 
em endividamento público e preços administrados, França e Japão 
tiveram condução estatal desse processo. Na Alemanha, com 
supervisão estatal, dentro de sistema financeiro baseado em crédito 
privado, houve elementos de negociação política nos processos de 
mudança. 

Defendo, com a pesquisa de fatos e dados, a tese de aqui-e-
agora se configurar uma Tropicalização Antropofágica Miscigenada. 
Observo uma mistura dos modelos dos países avançados ser uma 
solução possível para o desenvolvimento capitalista tardio, copiando o 
melhor de cada qual e adequando-o aos demais componentes. O 
primeiro modelo de economia de mercado de capitais está mais 
relacionado à transformação industrial das maiores potências 
econômicas anteriores à China: Inglaterra e Estados Unidos. 

A economia brasileira possui traços não plenamente 
desenvolvidos dos três modelos de financiamento em prazo maior: 
mercado de capitais raquítico, crédito público insuficiente, crédito 
privado incipiente. O fato histórico é aqui, até recentemente, não 
tinha se constituído uma “economia de mercado de capitais” em lugar 
de uma “economia de endividamento”. 

Ainda não se vislumbrava nenhuma experiência de conversão 
desta naquela típica dos países anglo-saxões. No mundo real, assim 
como em 1929, a bolsa de valores de Nova York absorve ações 
(ADRs) das grandes empresas do resto do mundo, esvaziando as 
congêneres. 

O desafio histórico a ser enfrentado no Brasil será a junção ou a 
mistura dessas duas “economias”: de endividamento e de mercado 
de capitais. Será via securitização, termo oriundo da palavra inglesa 
“security”?  

Para tanto, haveria a necessidade de conversão de empréstimos 
bancários (e outros ativos) em títulos (securities). Seriam destinados 
para venda a investidores, em mercados secundários organizados.  
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Como mostrarei, entre os instrumentos de renda fixa do 
mercado de capitais à brasileira, encontram-se as securitizações já 
com uma expressão agregada maior. São as emissões de FIDCs 
(Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), CRAs (Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio), CRIs (Certificados de Recebíveis 
Imobiliários), e os Fundos de Investimentos Imobiliários, híbridos 
entre renda fixa (alugueis) e variável (cotações). Somam-se às 
debêntures (pós-fixadas) e às ações como instrumentos de renda 
variável para constituir o mercado de capitais. 

O estágio dessa evolução (ou “mistura”), nos últimos anos, está 
apresentado neste relatório de pesquisa sobre a economia de 
mercado de capitais à brasileira. Para uma abordagem histórica com 
Comparação entre Capitalismos Financeiros, remeto à leitura do 
primeiro ensaio de Fernando Nogueira da Costa. Bancos Públicos no 
Brasil. São Paulo: Editora FPA - Coleção FENAE; 2016. 

Neoliberalismo Autodenominado Revolucionário 

A oposição vê como uma nova provocação ideológica da atual 
equipe econômica no título da Nota Informativa da Secretaria de 
Política Econômica (SPE) do ministério da Economia, divulgada no dia 
terça-feira, 27 de julho de 2021: Revolução nos Fundamentos do 
Investimento: Análise de Reformas Microeconômicas. Os debochados 
apresentam a “cara-de-pau”, estampada na autoimagem de si 
mesmo, como fossem revolucionários de direita: “comem angu e 
arrotam peru”. 

Quais são os argumentos dos “neoliberais revolucionários”? 

A experiência internacional mostra os países, após as 
recessões, em geral, não retomarem a sua tendência de crescimento 
anterior à crise. As crises graves provocam quebras estruturais na 
série do produto potencial da economia.  

Logo, a política econômica neoliberal, para criar condições para 
retomada mais rápida e sustentável à tendência anterior, consiste em 
reformas liberalizantes, apresentadas como “flexibilização de direitos 
sociais”, conquistados antes. No caso do Brasil, podem ser 
classificadas pelo binômio consolidação fiscal e medidas pró-mercado. 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/11/26/bancos-publicos-do-brasil/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2017/11/26/bancos-publicos-do-brasil/
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Diferentes das reformas estruturais de base, propostas antes do 
golpe militar de 1964 pelo nacional-desenvolvimentismo, as reformas 
neoliberais são políticas pelo lado da oferta – e não do lado da 
demanda, para preencher a imensa capacidade produtiva ociosa, 
como propõem os economistas keynesianos. Os neoliberais acham: 
“elas aumentam o produto potencial da economia”. É hora disso?! 

Reconhecem: “o principal motor do crescimento econômico é o 
investimento, pois ele amplia a capacidade produtiva do país, 
aumentando, portanto, o consumo e a renda futuros”. Mas daí 
iludem: “a retomada econômica da crise da Covid-19 está 
acontecendo a taxas mais altas em comparação às crises anteriores 
[V ou K?]. E o investimento está liderando esta retomada”. Podes 
crer... 

V é a retomada da estagnação anterior. K tem duas inclinações: 
para cima é a recuperação do estoque de riqueza, capitalizado na 
especulação da bolsa de valores ou nos juros compostos retomando o 
ritmo de crescimento anterior; para baixo é o declínio da renda dos 
trabalhadores pelo elevado desemprego existente. 

A SPE continua sua parolagem: “Se até 2013 o investimento 
era, em grande parte, financiado com recursos públicos, hoje o 
investimento é financiado majoritariamente pelo setor privado. Não 
se deve comparar taxas de investimento, naquela época mais altas se 
comparadas às de hoje, mas sim, a qualidade desse investimento. Ele 
é melhor atualmente, pois os recursos, através de decisões do setor 
privado, buscam onde este é mais eficiente e não mais para onde o 
Estado determina”. 

Não é lapidar do túmulo do neoliberalismo esse argumento?! 
Diz: não importa o volume de empréstimos, mas sim se a origem e o 
destino forem privados, ou seja, se o setor público nada fizer, melhor 
ficará o setor privado mesmo com poucos recursos para 
financiamento! 

Pouco importa a quantidade, basta a qualidade... Esta é a ideia 
de “çábios” (sic) da passageira casta dos sábios-tecnocratas... 

Na comparação com o passado social-desenvolvimentista, os 
neoliberais não “brigam contra os números”. Afinal, o Sistema de 
Contabilidade Nacional permanece acessível, embora “o patrão” da 
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SPE tenha tentado desmoralizar a imagem pública respeitável do 
IBGE.  

Como é próprio dos “vendedores de terrenos na lua”, os 
tecnocratas divulgam seu autoengano para o rebanho composto por 
quem aceita a priori o “me engana, pois eu gosto”, ou seja, uma 
leitura manipuladora de dados. Torturam os números. 

“Os dados mostram: a recuperação do investimento tem se 
consolidado em vários setores e se espalhado em todas as regiões do 
País. Após 12 meses do pior impacto da crise da Covid-19 sobre a 
produção de bens de capital, nota-se já ter se atingido o mesmo 
percentual máximo de difusão observado antes da crise. A produção 
atual de bens de capital está se recuperando de forma mais rápida e 
mais difundida face às crises anteriores”. 

Ora, comemoram o retorno à estagdesigualdade (estagnação 
da renda e concentração a riqueza), vigente anteriormente? Estão 
felizes por somarem apenas um ponto percentual de crescimento do 
PIB, além da volta atrás do declínio de -4,1% do produto real no ano 
passado? 

Para os neoliberais, o relevante é estarem em pleno processo 
de extermínio do papel desenvolvimentista dos bancos públicos 
federais. A obsessão com a crítica ao sucesso da Era Social-
Desenvolvimentista (2003-2014) é patente.  

Dizem: “a redução de direcionamento de crédito é fundamental 
para retomada do investimento. Até 2015, foi crescente a 
participação dos recursos direcionados no total do crédito do SFN. Os 
créditos direcionados eram recursos emprestados basicamente para 
os setores do agronegócio, da construção civil, da infraestrutura e da 
indústria em geral, para o financiamento de bens de capital e de 
tecnologia. No entanto, a partir de meados de 2017, o crédito livre 
cresce em percentual do PIB e há forte expansão no período da 
pandemia.” 

Os idiotas – aqueles sem consciência do malfeito à própria 
reputação ao pensar só fazerem mal à reputação de quem de 
maneira diferente – não distinguem a própria política de crédito 
emergencial, elaborada no ano passado pelo duo Banco Central-
Congresso Nacional. 
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Obtuso, em um sentido pejorativo, é uma pessoa ignorante e 
insensível à realidade presente. Apraz em voltar sempre seus olhos 
para o passado bem-sucedido dos seus adversários ideológicos. 

“O custo total do aumento das operações no período de 
2007-14 pelo BNDES foi de R$ 530 bilhões de reais a valores de 
2020. Todo o custo de oportunidade dos empréstimos do BNDES é 
pago pelo cidadão brasileiro. Equivale, praticamente, ao gasto em 
2020 na pandemia com o auxílio emergencial (R$ 325 bilhões), 
transferência a estados e municípios (R$ 99 bilhões), benefício 
emergencial para preservar empregos (R$ 58 bilhões) e o crédito 
emergencial a pequenas empresas (R$ 58 bilhões). Esse foi o custo 
pago pela sociedade brasileira pelas políticas econômicas de 
direcionamento estatal”. 

Os ignorantes deveriam estimar os benefícios estruturais 
extraídos desse custo, por exemplo, construção da quarta maior 
usina hidroelétrica do mundo, entre outras também construídas, 
superação estrutural do déficit no balanço comercial com 
investimentos na extração do petróleo e apoio à elevação da 
competitividade internacional de exportadoras brasileiras, 
investimentos em mobilidade urbana para a Copa do Mundo e na 
infraestrutura para a Olimpíadas, menor taxa de desemprego da série 
histórica recente, alcançada em 2014. O país obteve ótima imagem 
externa, destruída desde o golpe de 2016 e os atentados recentes 
contra as vidas humanas e a ecologia. 

No entanto, os servidores de extremistas-de-direita na SPE 
enxergam com lentes ideológicas uma miragem não vista por 
ninguém mais. Tentam defender uma tese estapafúrdia sem dados ou 
evidências empíricas. 

“Está em curso uma mudança qualitativa nos fundamentos do 
investimento no Brasil, tanto em termos de composição, quanto em 
termos de financiamento. E a política econômica do governo, 
implementada em parceria com o Congresso Nacional, tem 
pavimentado o caminho para a melhora da qualidade do 
investimento. Ao longo dos 30 meses de governo, foram aprovadas 
reformas microeconômicas. Afetam os fundamentos das decisões dos 
agentes privados e aumentam a produtividade da economia, 
reduzindo má alocação de recursos. Essas reformas visam aumentar 
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o PIB potencial, fortalecendo as instituições e estabelecendo marcos 
legais.  Proporcionam segurança jurídica ao investidor, aumentam 
produtividade, reduzem o tamanho do Estado e melhoram o ambiente 
de negócios.” 

Não é incrível auto ilusão? Ilusão é o engano dos sentidos ou da 
mente. Faz interpretar erroneamente um fato ou uma sensação. 

Ilusão é a troca da aparência real por ideia falsa. É também um 
devaneio, um sonho, um produto da imaginação. 

A ilusão tem a capacidade de ofuscar a razão para não se 
discernir a realidade dos fatos. Ser iludido é ser enganado. Viver uma 
ilusão significa viver um engano, viver uma percepção falsa da 
realidade. É o caso dos autores dessa Nota Informativa da SPE. 

Devaneio é um estado de divagação do ser humano, quando se 
deixa levar pela imaginação, imagens, sonhos ou pensamentos 
vagos. Ignora o contato com a realidade ou o ambiente em torno.  

Para a SPE do ministério da Economia, “a grande expansão do 
mercado de capitais está relacionada à capitalização das empresas 
para investimento. Essa capitalização se dá pela abertura do capital 
das empresas com lançamento de ações na Bolsa de Valores, assim 
como pelo financiamento privado por meio de debêntures e outros 
títulos e por meio dos fundos especializados”. 

Coloca em sua conta as debêntures de investimento terem 
registrado aumento. Isto porque teria ocorrido “o destravamento do 
marco regulatório de setores como saneamento, gás e logística”. Há 
sim um potencial de privatização, mas ainda nada foi realizado em 
termos de investimentos geradores de empregos! 

De forma resumida, para os neoliberais autodenominados 
revolucionários, “os ganhos qualitativos de eficiência alocativa e de 
redução dos custos de financiamento têm gerado uma revolução nos 
investimentos, com resultados positivos na melhoria do bem-estar da 
sociedade brasileira e na consolidação do crescimento sustentado do 
País”. 

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilliis? Cur? Quomodo? Quando?  
[Quem? O que? Onde? Por quais meios? Por qual razão? Como? 
Quando?] Este é o método para circunstanciar a pessoa, o fato, o 
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lugar, os meios, os motivos, o modo, o tempo. A SPE deveria segui-
lo, em vez de defender um imaginário ideológico revelador do 
autoengano. 

Mas ela persevera em sua ignorância dos fatos e dados 
evidentes. “Além das reformas pró-mercado, o papel da consolidação 
fiscal é fundamental neste processo de mudança qualitativa do 
investimento. A manutenção do Teto de Gastos, a Reforma da 
Previdência, a Emenda Constitucional nº 109, as privatizações e as 
concessões abrem espaço para mais investimento privado, pois 
reduzem a taxa de juros estrutural da economia e proporcionam 
melhor ambiente de negócios ao garantirem fundamentos fiscais 
superiores do País”. 

Na realidade, o risco fiscal é a justificativa usual até do Partido 
da Faria Lima, antes apoiadora do Guedes, hoje desistente, para o 
desastre econômico-financeiro atual com fuga de capitais, inflação e 
desemprego. Os obsessivos com a reeleição buscam enganar a todos, 
mas enganam apenas a si mesmo. 

Fundamentos Teóricos da Secretaria de Política Econômica 

Quais são os fundamentos teóricos para o pensamento 
econômico da atual Secretaria de Política Econômica (SPE) do 
ministério da Economia? Parecem ser os da Escola Austríaca.  

Três ideias-chave de Ludwig von Mises (1881-1973) e Friedrich 
Hayek (1899-1992) inspiram a ideologia ultraliberal. São três 
“bandeiras de luta” contra o keynesianismo. 

1. Cálculo Econômico: sistema de preços relativos livres indica 
melhor alocação de capital contra a “tirania da maioria 
coletivista”;  

2. Estado Mínimo: empresários se abstêm de investir quando 
temem gastos públicos levarem a aumento de impostos ou 
inflação;  

3. Lei de Say: recessões são consequências de ciclo artificial de 
crédito a serem suportadas, mas não curadas pelo Estado. 
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Para esses autores, é necessário distinguir entre a 
“Macroeconomia” deduzida o individualismo metodológico dos 
austríacos e a Macroeconomia keynesiana. Nesta, os gastos de 
consumo e de investimento mover-se-iam sempre no mesmo sentido.  

John Stuart Mill, contudo, inspirou os austríacos ao argumentar 
a demanda por bens de consumo e a demanda por investimentos 
poderem se mover em sentidos opostos. Keynes não adotou esse 
individualismo metodológico e adotou uma visão sistêmica ou holista 
através da análise de agregados macroeconômicos.  

Os adeptos dos “austríacos” – com a ressalva dos dissidentes 
Rudolf Hilferding, Joseph Schumpeter e Karl Polanyi também terem 
nascido na Áustria e estudado na Universidade de Viena – lamentam-
se Keynes ter sido seguido, nessa visão macroeconômica, pelos 
monetaristas. Isso teria influenciado de modo negativo toda a 
Macroeconomia, ensinada nas universidades modernas, e – o que é 
pior para o Instituto Ludwig von Mises Brasil – as práticas dos 
governos em todo o mundo, desde os anos 30 do século XX até hoje. 

A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, inspirada na obra do 
próprio fundador da Escola Austríaca, Carl Menger (1840-1921), foi 
formulada por Ludwig von Mises, em seu tratado monetário de 1912, 
desenvolvida posteriormente por Friedrich Hayek nos anos 30, 
explicada por Murray Rothbard e outros “austríacos” desconhecidos. 
Ela seria compatibilizada com a Macroeconomia convencional ao se 
utilizar, entre outros elementos, da Doutrina da Poupança Forçada.  

A Escola Austríaca sempre rejeitou a suposição implícita do 
raciocínio keynesiano de a aquisição mercadorias contribuir para 
empregar trabalhadores. Afirma: comprar mercadorias não significa 
empregar o fator de produção trabalho. Aumentos na demanda por 
bens de consumo podem até mesmo fazer diminuir o número de 
pessoas empregadas. 

Para os austríacos, a poupança não é um mero registro contábil 
ex-post da diferença entre fluxo de renda e fluxo de consumo em fim-
de-período – assim seria simplesmente entesouramento –, mas é um 
conceito-chave. É determinada pelas preferências intertemporais. A 
taxa de juros determina quanto vai ser consumido hoje e quanto de 
consumo será postergado para o futuro, ou seja, poupado hoje. 
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Se a demanda por bens de consumo aumenta, quando a 
capacidade da economia de produzir é limitada por sua base de 
capital, esse aumento na preferência por consumo no presente 
provocará a queda da poupança. Diminuirá sua canalização para 
investimento, ou seja, a produção de bens de capital. 

Esse aumento no consumismo pode se dar ou por políticas de 
estímulo à demanda por bens de consumo ou por diminuição no 
desejo de poupar por parte dos agentes econômicos. No caso 
keynesiano, ocorre pelo primeiro motivo, por exemplo, por causa de 
crédito ao consumidor. No caso austríaco, seria pelo segundo motivo: 
preferência intertemporal, devido ao desincentivo à poupar por conta 
de juros baixos. 

Como consequência, o desvio da produção de bens de capital 
para a produção de bens de consumo vai diminuir a taxa de 
crescimento global da economia, porque o crescimento do capital 
produziria impactos maiores sobre a capacidade de crescimento da 
economia em comparação com o aumento do consumo. Esse 
movimento para mais consumo e menos investimento tem um efeito 
imediato sobre a acumulação de capital, mas também um efeito de 
longo prazo. A economia ficará restrita em sua capacidade de 
acumular capital por meio do próprio crescimento do produto.  

Logo, o aumento na demanda por bens de consumo diminui a 
oferta de poupança e daí provoca queda equivalente na geração de 
capital. Com o passar do tempo, esse nível mais baixo de 
investimento reduzirá a capacidade de produzir, tanto mercadorias 
como capital, restringindo novamente o crescimento do capital no 
longo prazo. 

Nessa visão austríaca, preocupada em não destacar o lado da 
demanda, não é a compra de bens e serviços a geradora de emprego, 
mas sim a sua produção, isto é, sua oferta. Ora, a relação entre a 
demanda agregada e a oferta agregada está na sequência temporal 
do raciocínio keynesiano: aumento do consumo – esgotamento dos 
estoques – encomenda de produtos – preenchimento da capacidade 
produtiva – decisões de investimento. São três subperíodos: período 
do mercado – período da produção – período de investimento. 

Na verdade, essa visão da Escola Austríaca está na tradição da 
Teoria Neoclássica dos Fundos de Empréstimos, onde a poupança e o 
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investimento agregados se equilibram por meio da taxa de juros. 
Baseia-se na Lei de Say, vigente no pensamento pré-keynesiano, 
para a qual não importa se a renda é poupada ou gasta, pois o que é 
produzido é vendido de acordo com a renda gerada, se não usada 
para o consumo, então, poupada (“guardada” ou “canalizada”) para o 
investimento. 

A oferta de poupança seria um fenômeno real, dependente da 
parcimônia e do desejo de consumo futuro. A demanda de capital, 
por sua vez, seria função da virtude da ganância, justificativa 
também para a adoção de inovação tecnológica com a finalidade de 
aumentar a produtividade. 

A Doutrina da Poupança Forçada afirma, caso ocorra um 
aumento da oferta de crédito, o gasto de investimento será superior à 
poupança. A demanda agregada monetizada se torna superior à dada 
oferta agregada física. Com isso, aumenta o nível geral dos preços.   

Cairá então o salário real e, por causa do menor poder 
aquisitivo, haverá menor consumo.  Ao fim e ao cabo, aumentará, 
dessa maneira forçada, a poupança, de modo a equilibrar com o 
gasto de investimento realizado anteriormente. 

A pergunta-chave da visão keynesiana é: como o juro não é 
fenômeno monetário, se ele é pagamento devido a empréstimo? Por 
qual razão a poupança seria antecedente (prévia) ao investimento, se 
este é financiado, de fato, por crédito? Ele multiplica a renda, cuja 
parte não consumida é a poupança (ex-post), mero resíduo contábil. 

O raciocínio keynesiano é a oferta de fundos (poupança) e a 
demanda de fundos (investimento) não serem independentes, mas 
sim participantes interdependentes de uma cadeia lógica de 
acontecimentos: investimento potencial – demanda por crédito – 
investimento efetivo – multiplicação de renda – renda superior ao 
consumo – registro dessa poupança residual nas Contas Nacionais. 

Na realidade, a crítica da SPE ao crédito direcionado se baseia 
em uma leitura de má fé, realizada pela Escola Austríaca, da 
contribuição do Knut Wicksell (1851-1926). Ele apresentou três 
ideias-chave:  
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1. Duas Taxas de Juros: a taxa de mercado resulta da relação da 
oferta com demanda de moeda e a taxa natural é derivada da 
interação entre poupança e investimento;   

2. Processo Cumulativo: o desvio entre essas duas taxas de juros 
provoca distonia entre demanda monetizada e dada oferta de 
bens, variando os preços relativos nominais em processo 
inflacionário; 

3. Equilíbrio Monetário: ocorre quando instituições financeiras só 
canalizam poupança para investimento, sem provocar choque 
monetário com menor juro de mercado em relação ao juro 
natural. 

Nelas se inspirou Ludwig von Mises para deduzir as recessões 
serem consequências posteriores de qualquer ciclo artificial de 
crédito. Este ocorre, simplesmente, por o sistema financeiro não ter 
condições de conhecer a priori qual é a hipotética taxa de juro 
natural, condicionante do equilíbrio monetário. 

No entanto, “çábios” (sic) economistas pululam o jornalismo 
econômico brasileiro com o cálculo dito preciso do chamado por eles 
de juro neutro. Também conhecido como taxa estrutural, o juro 
neutro é o nível da taxa Selic consistente com a inflação na meta e a 
economia em pleno emprego. Já viu isso alguma vez?! 

Quando coloca a Selic acima do juro neutro, o Banco Central 
leva o crescimento econômico ficar abaixo do potencial, para 
controlar a inflação. Pior, o atual Comitê de Política Monetária 
(COPOM) chega a solicitar aos economistas-chefe dos bancos as suas 
estimativas (hipotéticas) sobre o juro neutro da economia! Iludem só 
aos incautos, como crentes fervorosos de a arte da política monetária 
ser uma ciência precisa... 
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Capítulo 2.  
Capitalismo à Brasileira 

Introdução 

Karl Polanyi (1886-1964) investigou as terríveis reações através 
de grandes guerras e depressões às tentativas históricas de 
“desincrustação do mercado”. O “liberismo” (ou liberalismo apenas 
econômico) prega a sociedade subordinar-se à autorregulação 
econômica, isto é, ao livre-mercado. Com isto, tudo teria seu preço, 
desde recursos naturais à força do trabalho.  

O liberalismo igualitário ou social defende a necessidade da 
incrustação de a economia sob a sociedade. A primeira não pode ser 
autônoma em relação à segunda. Ela tem de se subordinar às 
instituições de um sistema complexo maior por ser apenas um de 
seus componentes, tal como são a política, as classes sociais e o 
Direito, entre outros. 

O grande contraste entre o capitalismo dos Estados Unidos e de 
outros países de alta renda está na desigualdade de distribuição de 
renda e, pior, na concentração progressiva da riqueza. Enquanto os 
Estados de Bem-Estar Social, criados pela socialdemocracia na 
Europa, adotam tributação progressiva, em tentativa de corrigir a 
desigualdade de resultados, nos Estados Unidos e na China a 
preocupação maior seria com a igualdade de oportunidades, ou seja, 
todos na mesma “linha-de-partida”.  

Se houvessem políticas afirmativas para compensar a “sorte do 
berço” dos herdeiros, em tese, o mérito dos indivíduos mais 
esforçados justificaria a crescente desigualdade. Seria assim mesmo, 
como prega a ideologia do mérito, a realidade?  

Percebe-se a gritante ausência da redistribuição de renda e 
riqueza nos Estados Unidos. Em algumas das grandes economias 
emergentes, há também pouca redistribuição, inclusive na 
supostamente socialista China, cujo sistema econômico é 
caracterizado como socialismo de mercado. 

E o Brasil? Infelizmente, o Brasil está em retrocesso, após o 
golpe de 2016, e ocupa a 7ª. pior posição em Índice de Gini (0,53). 
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Em um ranking de 174 países, só fica melhor em relação à África do 
Sul (0,63), Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, Suazilândia, 
Moçambique. Outro país de colonização escravista lusitana, Angola, 
fica na 11ª. posição. 

O neoliberalismo tenta aqui um parto a fórceps com a 
macaqueação da economia de mercado de capitais norte-americana. 
O nacional-desenvolvimentismo conseguiu colocar o Brasil entre os 
quatro maiores países emergentes (BRIC em conjunto com Rússia, 
Índia e China) através de uma economia de endividamento público, 
tanto do Estado intervencionista e/ou regulador, quanto do 
planejamento indicativo por meio do crédito subsidiado dos bancos 
públicos, concedido aos setores prioritários. 

Há bastante evidências de o capitalismo, baseado em mercado 
de ações, comportar-se como um “tigre de papel”. Parece ser 
poderoso ou ameaçador, mas, na verdade, se mostra ineficaz e 
incapaz de enfrentar competições como o igualitarismo e o bem-estar 
da socialdemocracia nórdica e a inclusão social do socialismo de 
mercado à chinesa. 

O mimetismo canhestro em Terrae Brasilis copia os defeitos da 
economia de bolhas (efeito riqueza para alguns e pobreza para 
muitos) e afasta as virtudes da economia de mercado de capitais. 
Estruturalmente, um país dito com “vocação agrícola” jamais fez uma 
reforma agrária favorável aos descendentes dos escravos e aos 
imigrantes pobres europeus.  

Caso contrário, teria ampliado a agricultura de alimentos e a 
autossubsistência – e frearia a migração campo-cidade. Evitaria, 
assim, a favelas nas periferias das metrópoles. Talvez, assim, uma 
massa significativa de famílias teria condições de se associar às 
corporações na louvada (e ilusória) “democracia dos acionistas”. 

Este conceito de “democracia” é ampliado para a esfera 
empresarial societária. O espalhamento do movimento da 
“governança corporativa” pelo capitalismo ocidental, resultante na 
disseminação de ideias favoráveis ao estabelecimento de regimes 
protetivos aos acionistas minoritários, nas companhias abertas, aqui 
é uma “cortina de fumaça”. É tal como a exalada no desfile militar do 
capitão antidemocrático... 
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Vamos, neste segundo capítulo, examinar os dados recentes 
sobre a evolução do mercado de capitais na economia brasileira. 

Fuga da Renda Fixa para a Renda Variável 

Apesar do crescimento, quando a taxa de juro básica Selic 
finalmente caiu e provocou fuga da renda fixa para a renda variável, 
os diminutos números de contas e de investidores em ações estão de 
acordo com a pobreza da grande maioria da população brasileira. 
Afinal, 80% ganham abaixo da renda média do trabalho (R$ 2.300 ou 
2 salários mínimos) e os 10% mais ricos se encontram acima de R$ 
5.500 (5 salários mínimos), ou seja, só mil dólares... 

!  
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Os 3,2 milhões de investidores PFs na B3 investiram um total 
de R$ 545 bilhões ou 15% do total do mercado de capitais no 1º. 
semestre de 2021 contra R$ 204 bilhões (11%) no fim de 2018. A 
diferença entre CPFs e contas hoje é de 20% ou 640 mil contas a 
mais: 3,8 milhões a 3,2 milhões em números redondos. 

!  

Especificamente, com R$ 436 bilhões aplicados pelos 2,8 
milhões de investidores PFs em ações à vista (13% do total), o 
aumento vem acompanhado de uma queda no saldo mediano em 
custódia na B3, de R$ 16 mil em 2018 para R$ 7 mil em 2021. Para 
os louvadores de O Mercado, isso mostraria “a força e o avanço da 
democratização do mercado de capitais nos últimos anos”. Para os 
críticos, revelaria a pobreza dos incautos... 

!  
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Fonte: B3. Pessoas Físicas: Uma análise da evolução dos investidores na B3. 
Agosto de 2021. (Gráfico referente às Ações à Vista. p. 9) 

Entretanto, a participação dos investidores estrangeiros voltou 
a ser em torno da metade (49,5%), depois de ter caído para 45,1% 
em 2019 e 46,6% em 2020. Pessoas Físicas foram, respectivamente, 
18,2% em 2019, 21,3% em 2020, mas baixou para 1/5 (20,1%) até 
10 de agosto de 2021.  

Indiretamente, através de investidores institucionais (fundos de 
ações e fundos de pensão), há ¼ (25,3%) do valor delas, uma 
participação em queda frente a 31,5% em 2019 e 27,3% em 2020. 
Empresas não-financeiras (1,2%) e instituições financeiras (3,9%) 
compõem o valor restante. 

!  

No ano corrente, até 20 de agosto, o Ibovespa sofreu uma 
queda de quase 10% desde seu pico histórico. Ficou abaixo do início 
do ano. 

  

!  

3 - PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES /   PARTICIPATION BY INVESTOR TYPE 
3.1 - Fatia de investidores mês a mês / Monthly Participation by Investor Type 

Mês Tipo Invest. Pes.Físicas Institucionais Estrangeiro Empresas Inst.Financ.
Month  Investor Type Individuals Institutions Foreign Companies Financial Instit.

Jan/Jan/21 20,7% 25,9% 48,3% 1,5% 3,6%
Fev/Feb/21 20,1% 25,0% 49,9% 1,4% 3,6%

Mar/Mar/21 19,4% 23,7% 52,0% 0,8% 4,0%
Abr/Apr/21 21,4% 24,3% 49,4% 1,0% 3,9%
Mai/May/21 20,4% 26,1% 48,4% 1,5% 3,7%
Jun/Jun/21 19,1% 26,2% 49,5% 1,1% 4,0%
Jul/Jul/21 20,8% 26,6% 47,3% 1,1% 4,2%

Ago/Aug/21(*) 19,1% 25,2% 48,7% 1,3% 5,6%
2021  (* ) 20,1% 25,3% 49,5% 1,2% 3,9%

Nota: Considerada a soma do volume de compra e venda.
Note: Considers the sum of the buy and sell volumes

(*) Até dia 10 Ago - Until Aug 10
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Mas qual é a importância do mercado secundário de ações para 
os empreendedores capitalistas? 

!  

As empresas brasileiras levantaram R$ 304,6 bilhões em 
emissões primárias no mercado de capitais entre janeiro e julho de 
2021. Representou alta de 62% em relação ao mesmo período de 
2020.  

O destaque do período ficou com emissões de debêntures. 
Somaram R$ 119,8 bilhões em sete meses de 2021 – montante 
aproximado do total apurado no ano passado inteiro: R$ 121,1 
bilhões. 

!  
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Entre os instrumentos de renda fixa do mercado de capitais, as 
emissões de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) 
somaram R$ 32,8 bilhões no ano. Os CRAs (Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio), no ano, tiveram ofertas aceitas de R$ 
9,7 bilhões. Entre os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), 
foram R$ 15,6 bilhões no acumulado de 2021. Os Fundos 
Imobiliários, híbridos entre renda fixa e variável, captaram R$ 28,5 
bilhões no ano. Esse subtotal alcançou então R$ 86,6 bilhões. 

No resultado acumulado do ano, os 35 IPOs (ofertas iniciais) e 
19 follow-ons (ofertas subsequentes) somaram R$ 89,4 bilhões. 
Representou alta de 76% sobre o mesmo período de 2020 — e cerca 
de 30% do total de emissões no mercado de capitais.  

Quanto ao perfil dos subscritores, os fundos de investimento 
(46,6%) e investidores estrangeiros (36,7%) continuaram como os 
maiores compradores desses ativos de renda variável no país. 

!  

Parte das ofertas públicas iniciais de ações não se realizou e 
suas empresas apelaram para operações de M&A (Fusões e 
Aquisições). Até o mês de julho de 2021, foram movimentados US$ 
54,8 bilhões em 286 transações, ante os US$ 11 bilhões (253 
operações) no mesmo período do ano passado. 

O movimento de IPO não deve ser visto “como um início nem 
como um fim” do ciclo para uma empresa. Com a desistência de 
abertura de capital, as empresas podem buscar um aporte privado do 
controlador e depois retomar os planos de ir à bolsa. O preço das 
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ações reflete muitas vezes o cenário em curto prazo. IPO dá o preço, 
não o valor. 

É um caminho natural as empresas buscarem o mercado de 
capitais para se financiar. A transição para o M&A, depois de uma 
tentativa frustrada de ir à bolsa, pode ter uma dinâmica diferente, 
porque o valor do ativo já foi testado por essas companhias já terem 
passado por diligências de instituições financeiras. 

Há casos também de companhias privadas com possibilidade de 
se fundir com outras listadas na bolsa, em um processo conhecido 
como “IPO reverso”. Para a empresa adquirida por SPAC – Sociedade 
de Propósito Específico, criada por fundos de investimentos ou 
executivos com profundo conhecimento de um determinado setor de 
atividade, os principais atrativos são receber a capitalização dela. Ao 
se fundir com ela, a empresa tem seu capital aberto em bolsa de 
valores sem precisar passar pelo longo e penoso processo de 
precificação no IPO e depois desvalorização no mercado de ações. 

Com a retomada da elevação dos juros, surgem dúvidas se as 
ofertas de ações e as operações de fusões e aquisições se manterão 
firmes. O imaginário atual das narrativas colocam como “sonhos de 
associações” de pobres coitados como nós, a maioria das PFs, com 
empresas digitais, de comércio eletrônico, de commodities e de 
saúde.  

Essas “empresas da hora” estão indo à bolsa de valores para 
criar um valor de referência no mercado de ações. As desistentes, 
então, partem para se submeter às Fusões e Aquisições como uma 
alternativa à quebra nessa mudança estrutural da economia em 
período de crise. 



!  41

!  

As grandes empresas fizeram emissão de títulos de dívida e 
ações durante o primeiro ano da pandemia. Atingiu R$ 144,54 bilhões 
em 12 meses até março de 2021, quase o dobro do observado só em 
2020 (R$ 74 bilhões), neste caso, beneficiando principalmente as 
maiores empresas. Metade do valor teve origem em emissões 
primárias de ações. Somaram R$ 72,23 bilhões, contra R$ 62 bilhões 
em 2020 e R$ 34 bilhões em 2019. 

A outra parte veio por meio de títulos de dívida direta, cuja 
emissão foi ajudada pela alta da taxa de juros de papéis mais longos, 
modalidade no ano 2020 com apenas R$ 12,15 bilhões. Essa 
retomada de crescimento reverte a forte redução da colocação líquida 
desses papéis em 2020, quando o impacto da crise reforçou um 
movimento de saída dos investidores de aplicações de crédito privado 
(debêntures) pela “marcação a mercado” dos seus fundos durante o 
crash de março de 2020. 
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!  

Entre 2019 e os 12 meses até março de 2021, a dívida externa 
das companhias caiu de US$ 347,4 bilhões para US$ 339,4 bilhões. 
Mas a valorização do dólar ante o real, movimento arrefecido com a 
progressiva elevação da taxa de juro básica, elevou essa participação 
para o equivalente a 25,7% do PIB.  

O impacto do câmbio respondeu por cerca de 60% do aumento 
do endividamento empresarial entre 2020 e o acumulado até março, 
de 58,8% para 61,7% do PIB. Superou inclusive o patamar da crise 
de 2015, quando foi de 57,7%. 

Segundo Carlos Antônio Rocca (Valor, 14/06/21), coordenador 
do CEMEC-FIPE, o percentual de endividamento não preocupa, 
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porque a maior parte das empresas tomou crédito para fazer caixa. 
Com dados de 2020, entre companhias de capital aberto não 
financeiras, a dívida líquida aumentou apenas R$ 132,1 bilhões 
(6,7%) no ano passado, um período quando a dívida bruta cresceu 
em R$ 672,3, bilhões (18,1%). Isso foi possível porque cresceu a 
poupança financeira das companhias até acumular o montante de R$ 
540,2 bilhões com alta de 31%. 

Conforme o estudo do CEMEC, a exposição das empresas ao 
risco cambial, considerando captações no exterior e operações em 
reais, mas indexadas a moedas estrangeiras, chegou a 44,4% em 
março de 2021, maior nível desde 2012. Quase a totalidade do 
avanço, no entanto, foi puxada pelo aumento de dívidas 
intercompanhias. 

Micro, pequenas e médias empresas foram grandes 
beneficiárias de medidas adotadas durante a pandemia de covid-19, 
como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), do 
BNDES, e o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Pronampe). Do total de R$ 272,5 bilhões de crédito 
bancário contratado em 12 meses até março de 2021 (soma de todos 
os créditos na tabela acima), R$ 196 bilhões (72%) ficaram com as 
companhias de menor porte, enquanto as maiores obtiveram R$ 77 
bilhões. 

As linhas emergenciais, cujo risco é atenuado por recursos 
públicos, inverteram uma tendência vista logo no início da pandemia. 
Nas primeiras semanas da crise, as grandes empresas tornaram-se 
as maiores beneficiárias do crédito bancário ao correr às instituições 
financeiras para fazer caixa. 

Impacto da Alta nas Cotações sobre Grandes Fortunas 

Segundo reportagem de Adriana Cotias (Valor, 12/08/21), o 
primeiro semestre de 2021 rendeu bem para os serviços de Private 
Banking. Mesmo com pandemia e perdas em alguns setores de 
atividade econômica, a dinâmica do mercado de capitais e de 
transações de fusões e aquisições serviu para acumular mais 
riquezas. 
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De janeiro a junho de 2021, o volume das fortunas 
administrado pelos bancos cresceu 8,8%, para R$ 1,768 trilhão, 
segundo dados da ANBIMA, associação representante do mercado de 
capitais e de investimentos. Em 12 meses, o incremento foi de 35,4% 
contra IPCA de 8,35% no período. 

!  

A venda de empresas e de propriedades agrícolas, além de 
captações secundárias de ações menos concentradas nos centros 
financeiros têm contribuído para ampliar o volume de fortunas para 
além do tradicional eixo Rio-São Paulo. Segundo recorte dessa 
estatística, o Centro-Oeste cresceu 7,8%, a R$ 40,4 bilhões, 
enquanto o Nordeste já reúne R$ 80,8 bilhões, com alta de 12%. 

A participação relativa ainda é pequena, porém, com 2,28% e 
4,57% do conjunto, respectivamente, porque São Paulo também 
cresceu (alta de 10,2%) até atingir R$ 1,1 trilhão, representando 
quase 60% do total do setor. O Rio de Janeiro ficou com 12,8% do 
patrimônio total, ou R$ 225,6 bilhões e alta de 14,1% no semestre. 

!  
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O gráfico abaixo, feito com base nos dados da ANBIMA para os 
três segmentos de clientes – Varejo Tradicional, Varejo de Alta Renda 
e Private Banking –, demonstra como a partir do ano do golpe de 
Estado, para dar fim à Era Social-Desenvolvimentista e retomar o 
neoliberalismo, concentrou a riqueza financeira no país. 

!  

O segmento de clientes bancários denominado Private Banking 
considera aplicadores com pelo menos R$ 3 milhões, mas algumas 
instituições exigem eles serem “milionários em dólares”. No caso do 
Banco Itaú, detentor de 32% do valor dos investimentos desses 
clientes endinheirados, a exigência mínima está em R$ 10 milhões. 

Em março de 2021, o estoque de investimentos financeiros 
somava R$ 3,916 trilhões distribuídos nos mais diversos produtos em 
três segmentos, conforme as tabelas abaixo. Elevou-se R$ 826 
bilhões enquanto o fluxo de renda agregado (PIB) caía -4,1% em 
2020. 

!  

O que houve neste último ano de pandemia na área de riqueza 
financeira? Os clientes Private Banking como um todo enriqueceram 
mais 43% enquanto os clientes do Varejo aumentaram sua fortuna 
em mais 16%. O IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) 
evoluiu 6,1% nesses 12 meses de março de 2020 a março de 2021. 
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Todos ganharam de maneira homogênea? Evidentemente, não, 
porque houve movimentos substantivamente distintos nesse ano do 
pandemônio da pandemia. 

No crash do ano passado, o saldo médio per capita do Private 
caiu de R$ 10,901 milhões em fevereiro para R$ 9,865 milhões no 
fim de março, ou seja, cada qual perdeu um “milhãozinho de reais” 
no primeiro mês da pandemia. Felizmente, para eles, apesar de 
terem aumentado em número de contas de 120.424 para 130.447, 
um ano depois a riqueza financeira média per capita deles se elevou 
para R$ 13,081 milhões! 

Para se ter uma ideia do significado dessa acumulação, é como 
durante toda a vida ativa (35 anos ou 420 meses), com um juro 
mensal de 0,5%, fizesse depósitos mensais na poupança de R$ 
33.429. Ou então bastaria ter um depósito a prazo, no início de 1995, 
no valor de R$ 320.000 com rendimentos de 100% do CDI – e 
deixasse os juros compostos fazer sua magia no Brasil. Sem 
nenhuma retirada, apenas ¼ de século após, esse depositante teria 
R$ 13.268.563, pouco acima da riqueza média do Private! 

Evidentemente, clientes do Private se beneficiam da 
acumulação da “renda do trabalho” (sic) da Sociedade de Executivos 
na alta administração das maiores companhias abertas. Recebem 
bônus e outras benesses. Por exemplo, nos maiores bancos privados, 
recebem desde remuneração mensal de R$ 400 mil e anual de R$ 4,8 
milhões no BTG-Pactual a, respectivamente, R$ 3.400 mil e R$ 
40,918 milhões no Itaú-Unibanco Holding S.A., maior banco em 
ativos. 

Por que houve esse “milagre de multiplicação dos pães” para os 
graúdos endinheirados? Disparadamente, a maior elevação 
percentual em sua carteira de ativos financeiros foi a de renda 
variável com 186%. A carteira de ações evoluiu de R$ 164 bilhões 
(13,8% do total) para R$ 470 bilhões (27,5%) e fundos de ações 
elevaram de 6,4% para 9,1%. Logo, esses investimentos, diretos e 
indiretos, foram de 20% para 37% da carteira dos ricaços. 

Em comparação, a do Varejo aumentou pouco além do dobro, 
indo de R$ 65 bilhões (3,4%) para R$ 133 bilhões (6%). Fundos de 
Ações de 1,7% para 2,1%. Então, esses investimentos, diretos e 
indiretos, foram só de 5% para 8% da carteira da classe média. 
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O número de contas dela em Fundos de Ações evoluiu de 1,241 
milhão para 1,256 milhão e diretamente em compra de Ações de 714 
mil para 965 mil, ou seja, a ANBIMA só registrou 252 mil acionistas a 
mais. No total, foi de 1,955 milhão para 2,222 milhões com aumento 
de 14% em clientes investindo em ações, direta ou indiretamente. 

Segundo a B3, no último ano, entraram 1,318 milhão de 
clientes Pessoas Físicas na Bolsa de Valores brasileira. Com aumento 
de R$ 226 bilhões, atingiu R$ 482 bilhões investidos diretamente em 
ações. Investidores individuais fizeram, em março de 2021, cerca de 
19% das compras e vendas, enquanto investidores institucionais 
quase alcançaram 24%.  

Sendo assim, investidores estrangeiros adquiriram a maior 
participação em valores dessas negociações (52%), devido à entrada 
de especuladores, seja 993 mil até 45 anos, seja 325 mil acima dessa 
meia-idade. Quem tem mais a perder, arrisca-se menos. 

Quando abrimos o Varejo nos subsegmentos Tradicional e Alta 
Renda, este com renda do trabalho acima de R$ 10 mil (5% mais 
ricos) ou volume de negócios a partir de R$ 100 mil, fica mais nítida 
a estratificação social da riqueza financeira no Brasil entre camadas 
de renda média e baixa. 

!  

Salta à vista as evoluções maiores nos saldos investidos em 
renda variável, tanto no Tradicional (+57% em Fundos de Ações e 
+77% em Ações), quanto na Alta Renda (+45% nesses Fundos e 
+112% direto em Ações).  

Outro fenômeno inusual é o aumento da chamada “poupança”, 
isto é, abstinência do consumo no presente para consumir mais no 
futuro. Nesses 12 meses, houve elevação das reservas financeiras 
preventivas contra desemprego, doença ou outro infortúnio, além da 
preparação para a manutenção do padrão de vida durante a 
aposentadoria. Será quando a renda do capital financeiro substituirá 
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a renda do trabalho. Todos os trabalhadores intelectuais de alta renda 
virarão rentistas! 

No fim de março de 2021, existiam 73,612 milhões de contas 
em depósitos de poupança no Varejo, mas 70,545 milhões eram do 
Tradicional e 3,066 milhões da Alta Renda. Os R$ 781,7 bilhões 
nesses depósitos do Tradicional davam uma média per capita de R$ 
15.243 e os R$ 150,7 bilhões da Alta Renda resultava em média per 
capita de R$ 5.011. 

Seriam os depositantes em poupança os socialmente excluídos, 
espécie de “párias” brasileiros? Somando também os clientes de 
Fundos e Títulos e Valores Mobiliários, o Varejo Tradicional se compõe 
de 81,5 milhões clientes e o de Alta Renda 8,8 milhões.  

Se considerarmos apenas os clientes desses investimentos mais 
sofisticados (FIF + TVM), desconsiderando os depositantes de 
poupança, eles somam 16,679 milhões. Ao acrescentar mais os 
130.447 clientes Private, seriam 16,809 milhões os componentes das 
castas de natureza ocupacional no Brasil.  

Esse número está se distanciando dos 23,6 milhões de pessoas 
de 25 anos ou mais de idade graduados em Ensino Superior em 
2019, cerca de 17,4% dessa faixa de população. A massificação 
desse ensino, por não garantir ocupação na profissão, embora 
propicie alguma mobilidade social, já não conduz à meta de ser 
Private, sequer garante se tornar membro de casta. Priva-te desse 
sonho, busque pertencimento a relações afetivas. 

!  
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Para encerrar esse tópico sobre concentração de renda (juros e 
dividendos) e estoque de riqueza (em ativos financeiros), vale 
registrar ainda: quase metade da riqueza total do Brasil, ou 49,6%, 
foi parar nas mãos do 1% mais rico no ano passado, mesmo durante 
a pandemia do novo coronavírus. Há 20 anos, o topo da pirâmide 
detinha 44,2%. 

!  

!  
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!  

Os dados fazem parte do relatório de Riqueza Global, publicado 
uma vez por ano pelo banco Credit Suisse. Na comparação entre dez 
países, só o topo da pirâmide da Rússia conseguiu concentrar mais 
riqueza se comparado à elite no Brasil. 

Esse movimento de concentração de riqueza ocorreu na maioria 
dos países analisados. Na França e na Alemanha, dois países com 
tradição de Estado de Bem-Estar Social por conta de tributação 
progressiva e políticas públicas, a parte concentrada pelo topo caiu. 
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Segundo o relatório, em contrapartida, durante a segunda e 
terceira onda da pandemia, no fim de 2020 e início de 2021, o Brasil 
se destacou negativamente em número de casos de mortes, em 
comparação com a região e o resto do mundo. Isso se deveu ao 
“negacionismo científico” do autocrata no poder. 

Investidores Pessoas Físicas na Bolsa de Valores 

O volume financeiro das pessoas físicas em investimentos 
cresceu 13,4% em 2020, o maior percentual anual da série histórica, 
segundo a ANBIMA. No primeiro trimestre, houve decréscimo de 
5,3%. No segundo trimestre, no entanto, houve uma recuperação, 
com alta de 9%. No terceiro, o crescimento foi de 4,5% e nos últimos 
três meses do ano a alta foi de 5,1%. 

A explicação para o movimento do primeiro trimestre de 2020 
foi a volta do ciclo de redução da taxa Selic e o início da pandemia. 
No segundo trimestre, o início do auxílio emergencial ajudou na 
recuperação. 

Em dezembro de 2020, a poupança registrou um crescimento 
de 21,6% ante dezembro de 2019. No mesmo período, os títulos e 
valores mobiliários cresceram 29%. Os fundos, por sua vez, caíram 
8,7%. 

Em um cenário de incerteza trazida pela pandemia e de juros 
baixos, os brasileiros diversificaram mais sua carteira de 
investimentos. Em 2020, o volume financeiro atingiu R$ 3,7 trilhões 
nos segmentos do Varejo, somando o tradicional e a alta renda.                                      

Os investidores devem buscar diversificação no portfólio e 
fundo é um grande instrumento, porque gestores têm capacitação 
para fazer adequação dos investimentos para o investidor. Essa 
“terceirização da gestão” ocorre principalmente para o varejo 
tradicional e de alta renda. 

Em dezembro de 2020, a participação da poupança no volume 
financeiro era de 42,9% do total, ante 40% em 2019. Os fundos de 
renda fixa apareceram em segundo lugar, com 16,1%, ante 23,1% no 
ano anterior. Em seguida, os CDBs aparecem com 13,6%, ante 10% 
em 2019. Os fundos multimercados eram 6,6%, ante 6,2%. As ações 
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também ganharam mercado, saindo de 4,8% para 5,7%. As LCIs 
perderam de 4,8% para 3,7%; e as LCAs mantiveram o patamar de 
2,7% contra 2,8%. O Tesouro Direto aumentou para 2,2% frente 2%, 
mas os fundos de ações acabaram menores: 2,1% ante 2,3%. 

Os investidores Pessoas Físicas chegam à bolsa de valores com 
valores cada vez mais baixos. Dados da própria B3, segundo Nathália 
Larghi e Olívia Bulla (Valor, 12/08/21), mostram: 42% dos novos 
entrantes, em junho de 2021, investiram até R$ 200, resultando em 
uma mediana de R$ 352, representando o valor mais baixo da série 
histórica. 

Na média, porém, o valor da primeira aplicação dos novos 
investidores é de R$ 10 mil. Os números são mostrados como 
falseassem o “mito” de ser preciso muito dinheiro para investir no 
mercado financeiro. Ora, é necessário “muito dinheiro” para ganhar 
bastante dinheiro em vez de um percentual alto sobre uma quantia 
diminuta... 

O levantamento também afirma as mulheres serem ousadas ao 
investir e diversificarem tanto quanto os homens. A mediana do 
primeiro investimento mensal feito por elas é de R$ 481, contra R$ 
303 dos homens. Isto é ousadia?! 

Além disso, no segundo trimestre de 2021, 51% das mulheres 
investiam apenas em ações e 12%, só́ em Fundos Imobiliários (FIIs). 
Outras 24% investem em ações e FIIs, e 7% em ações, FIIs e fundos 
de índices (ETFs). Entre os homens, 50% investem só́ em ações e 8% 
somente em FIIs, enquanto 27% investem em ações e FIIs e 9%, em 
ações, FIIs e ETFs. É uma grande diferença?! 

Conforme dados da bolsa, o número de contas de pessoas 
físicas cadastradas na B3 cresceu 43% no primeiro semestre de 
2021, totalizando 3,8 milhões, na comparação com o mesmo período 
de 2020. Já́ o número de CPFs cadastrados é de 3,2 milhões, alta de 
42% na mesma base comparativa. 

Essa diferença se dá porque cada pessoa pode ter mais de uma 
conta cadastrada. São investidores experimentando plataformas e 
experiências de produtos diferentes, ampliando posição em mais de 
uma instituição financeira. 
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Os novos investidores pessoas físicas entrantes na bolsa 
brasileira é formada por jovens, entre 25 e 39 anos, principalmente, 
oriunda da região Sudeste (1,907 milhão). Contudo, embora o 
Sudeste concentre o maior número de investidores, em outras há 
também iniciantes incautos, de acordo com os dados da B3. O Norte 
e o Nordeste, por exemplo, registraram altas significativas de 575% e 
486% no número de CPFs cadastrados, respectivamente, somando 
94 mil e 369 mil investidores individuais. 

A região Centro-Oeste cresceu 399%, na mesma comparação, e 
o Sul, 373%. Pessoas cada vez mais jovens e de outras regiões do 
país vêm percebendo as oportunidades de investir na bolsa 
justamente quando os experientes estão saindo por causa da 
elevação dos juros. 

O levantamento da B3 mostra o perfil do investidor pessoa 
física ainda estar em formação, após o “boom” dos últimos anos. Esse 
movimento atrasado de busca por melhor rentabilidade face à renda 
fixa pode não levar para uma mudança definitiva de postura. Se 
houver forte queda da bolsa de valores, nos próximos anos, 
provavelmente, refletirá o fim do afrouxamento monetário com a alta 
da taxa de juro básica, devido à inflação de alimentos e energia por 
conta de seca. 

A perda de atratividade em investimentos conservadores foi um 
fato extraordinário, em ano de pandemia, ainda provoca uma 
migração de pessoas físicas atrasadas para a bolsa de valores. A 
dúvida é se a experiência anterior refletirá em uma tendência de 
aprofundamento da diversificação de portfólio, com o investidor 
individual buscando experimentar outros tipos de produtos 
financeiros, como ETFs, recibos de ações de empresas estrangeiras 
(BDRs) e fundos imobiliários.  

Uma das principais características desses novos entrantes é a 
busca por alternativa mais rentável e exploração para conhecer novos 
produtos. Se a rentabilidade desapontar, a economia de mercado de 
capitais não se desenvolverá no país. 

Ainda no confronto entre o primeiro semestre deste ano e o 
mesmo período de 2020, houve um salto de 2.982% no total de 
investidores em BDRs, totalizando 259.252. Em termos relativos, foi 
o produto financeiro com maior crescimento em relação ao ano 
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passado, com um aumento de 114%. Reflete a fuga de capitais do 
Brasil. 

Com a chegada dos novos investidores pessoas físicas, o valor 
em custódia investido em renda variável alcançou R$ 545 bilhões no 
fim do primeiro semestre, cifra 55% superior à registrada no mesmo 
período de 2020. O volume de negócios diários em renda variável se 
elevou em 26%, na mesma comparação, chegando a R$ 14 bilhões. 

Evidentemente, toda comparação com o primeiro semestre do 
primeiro ano da pandemia, em especial o segundo trimestre, está 
muito prejudicada como análise porque ocorreu após o “crash de 
março”. É uma base de comparação artificial ou irregular. 

O levantamento da B3 ainda mostrou: um a cada dois 
investidores possui mais de cinco ativos na carteira, ou seja, mais de 
cinco papéis diferentes. Em junho deste ano, 80% das pessoas físicas 
possuíam mais de um ativo, enquanto em 2016 essa parcela era de 
41%. 

Para se ter uma ideia, em 2016 (ano mais antigo trazido pelo 
levantamento), apenas 12% dos investidores tinham mais de um 
ativo. Desse total, 78% investiam só em ações. No segundo trimestre 
deste ano, o percentual de pessoas investidoras apenas em ações 
caiu para 50%. Segundo o estudo, o total de investidores com pelo 
menos uma operação ao longo do mês chega a cerca de 1,5 milhão 
de pessoas. 

Para comparar, há quase 17 milhões de investidores em títulos 
e valores mobiliários, desconsiderando os 85,5 milhões depositantes 
de poupança com saldo acima de R$ 100 e 104 milhões com saldo 
inferior. Esse é um número próximo das pessoas com Ensino Superior 
exercendo a profissão com renda na faixa dos 10% mais ricos. 

Os investidores em ações representam apenas cerca de 10% 
delas. As demais são prudentes ou conservadoras em termos 
financeiros. 
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Perfis dos Investidores Novatos na Bolsa de Valores  

Uma pesquisa feita pela própria B3 com cerca de 1,3 mil 
investidores, segundo resumo de Nathália Larghi (Valor, 15/12/21), 
mostrou a maioria deles ter foco no longo prazo e se informar sobre 
investimentos por meio de canais no YouTube e de dicas de 
influenciadores digitais. A bolsa contava, em novembro de 2020, com 
3,2 milhões de contas, sendo mais de 2 milhões de investidores 
pessoa física diferentes. 

De acordo com o levantamento, 74% dos investidores eram 
homens. A participação das mulheres, no entanto, tinha crescido de 
forma acentuada. O número de investidoras chegou a cerca de 800 
mil neste ano, após girar em torno de 500 mil nos anos anteriores.   

Quanto ao perfil da maioria, 56% dos investidores tinham uma 
renda mensal de até R$ 5 mil, 60% não tinham filhos, 51% moravam 
na região Sudeste e a média de idade era de 32 anos. 

A pesquisa levantou como os investidores aprenderam a 
investir:  

• 73% por meio de canais do YouTube ou com influenciadores 
digitais; 

• 45% citaram o aprendizado em plataformas on-line;  

• 31% tiveram ajuda de amigos;  

• 20% citaram a imprensa;  

• 18%, podcasts;  

• 9% aprenderam em cursos presenciais;  

• 7% com gerentes ou assessores financeiros; e  

• 1% pelo rádio. 

Entre os entrevistados, citaram os meios deles se informarem 
sobre investimentos:  

• 73% por meio da internet, entre os quais, 60% com 
influenciadores e canais no YouTube; 
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• 38% citaram e-mails, alertas, notificações dos bancos e 
corretoras;  

• 36% se informam pelas redes sociais;  

• 34% por grupos do WhatsApp ou Telegram;  

• 27% por assinaturas de relatórios de análises;  

• 19% por recomendação de amigos e parentes;  

• 14% por recomendação de consultores ou assessores 
financeiros; e  

• 14% por jornais e revistas. 

 A bolsa destacou, no entanto, a importância de os investidores 
“buscarem informações sobre os influenciadores e canais onde se 
informam”. Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
soltou um comunicado sobre quem está autorizado a dar indicação de 
investimentos.  

As pessoas têm de buscar informações. Entrar nos sites da CVM 
e B3, ver se estão atualizadas, ir acompanhando a corrente de 
investimentos, tudo resulta em melhor relacionamento com a bolsa. 

O levantamento mostrou ainda como os entrevistados escolhem 
seus investimentos:  

• 39% por meio de análises de influenciadores; 

• 23% usam análises estruturadas de empresas especializadas;  

• 18% fazem suas avaliações de outras formas ou que não fazem 
análises; 

• 11% seguem orientações de amigos e familiares; e  

• 9% seguem orientações de assessores. 

Segundo a B3, a maioria das pessoas visa o longo prazo. As 
mais de 1,3 milhão de pessoas entrantes pela primeira vez no 
mercado em 2020 tiveram uma permanência mais longa na B3 em 
comparação à dos anos anteriores. Entre 25% e 30% dos 
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investidores entrantes na bolsa em 2018 zeraram suas posições após 
seis meses. Em 2020, esse número caiu para entre 20% e 25%. 

Questionados sobre qual seria uma motivação para deixar a 
bolsa:  

• 64% dos entrevistados resgatariam apenas se precisasse do 
dinheiro; 

• 28% sairiam por queda na rentabilidade; 

• 27% por mudança na tributação ou legislação; 

• 23% devido ao cenário econômico;  

• 20% por aumento do risco;  

• 7% sairiam por queda na bolsa;  

• 3% por má orientação do assessor;  

• 16% por outras razões. 

A pesquisa mostrou: cerca de 65% de todas as operações de 
day trade, realizadas no primeiro semestre deste ano, estão 
concentradas em um grupo de cerca de 10 mil investidores. Isso 
mostra, segundo a análise oficial, os novos investidores terem foco no 
longo prazo. 

Cerca de 18% têm um perfil mais conservador e são avessos a 
risco. Já 39% têm o perfil “realizador”, onde a liquidez é importante e 
o foco está em sempre se aprimorar. Outros 39% são considerados 
“ousados”, assumem mais riscos e se envolvem mais ativamente nas 
decisões de investimentos. 

 Questionados sobre o principal motivo para começar a investir, 
38% disseram: “aprender e aplicar outras modalidades de 
investimento” foi a principal razão para buscar a bolsa. O cenário de 
juros baixos, fazendo a renda fixa ter retornos menores, também 
influenciou os investidores: 33% partiram em busca de produtos com 
maior rentabilidade e 11% reclamaram da baixa remuneração da 
poupança e da queda na taxa de juros. Outros 9% afirmaram querer 
a ampliação da carteira de investimentos e 9% citaram outros 
motivos e razões. 



!  58

Dos investidores com até R$ 10 mil na bolsa, aproximadamente 
72% têm mais de um ativo na carteira, sendo 30% chegam a ter 
mais de cinco papéis. O mesmo levantamento mostrou apenas 26% 
terem um único ativo.  

Conforme a faixa de renda sobe, a diversificação cresce. Dentre 
os na faixa entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, 58% têm mais de cinco 
ativos. Entre R$ 20 mil e R$ 50 mil, 65% têm mais de cinco papéis. 
Já entre quem tem entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, esse número sobe 
para 72%. Entre os investidores com R$ 100 mil a R$ 500 mil, a 
porcentagem de quem tem mais de cinco ativos vai a 78%. 

A renda variável, segundo essa pesquisa, estaria nos planos de 
93% dos investidores. Eles apontaram esses ativos quando 
questionados sobre quais investimentos pretendem fazer no futuro.  

As ações foram citadas por 78% e os fundos imobiliários, por 
61%. Outros 41% ainda falaram sobre o Tesouro Direto; 27%, CDBs; 
18%, LCIs, LCAs e LFs; 3% apontaram os COEs e 22%, a poupança. 

O levantamento mostrou: 53% das pessoas disseram o dinheiro 
alocado na bolsa não estava em outro ativo antes. Já 43% 
resgataram os recursos de outro investimento. Desse total, 49% 
vieram da poupança; 18% vieram de ações; 12%, de fundos; 10% 
de títulos do Tesouro Direto; 10% de CDBs; e 4% de fundos 
imobiliários. 

A B3 também mapeou o interesse dos investidores por ativos 
internacionais. Cerca de 50% afirmou ter muito interesse; 36% têm 
interesse; 10% têm baixo interesse e 4% não têm interesse. 

O Mercado de um modo geral ainda tem bastante concentração 
na renda fixa, segundo a B3. Quase 7,3 milhões de investidores têm 
aplicações desse tipo, de acordo com a pesquisa, sendo 66% das 
pessoas só têm ativos desse tipo. 

Como escolher Ações mais Adequadas à Aversão ao Risco e Rentáveis 

Marcelo Lara Nogueira (Valor, 02/08/21) responde à questão-
chave: como escolher as opções de ações mais adequadas e 
rentáveis? 
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Essas perguntas certamente passaram pela cabeça dos mais de 
dois milhões de investidores brasileiros ao, pela primeira vez, 
investirem diretamente em ações nos últimos dois anos. 

A recente migração de investidores para as plataformas de 
investimentos e a queda na taxa Selic foram os grandes catalisadores 
desse movimento. Guiados pela expectativa de maiores retornos, eles 
encontraram um ambiente adequado para diversificar seus 
investimentos? 

Faz parte da composição de uma carteira de investimentos 
diversificada certa alocação em ações. Esse investimento pode ser 
feito diretamente, comprando ações, ou através de fundos. 

O investimento direto requer o investidor escolher cada uma 
das ações e as acompanhar ao longo do tempo para determinar o 
momento de vendê-las. Ao investir em um fundo de ações, o 
investidor delega a decisão a um gestor profissional. 

Caso o caminho escolhido seja o investimento direto em ações, 
o investidor deve estudar cada ação antes de investir. Para isso, pode 
ler relatórios de análise, produzidos por corretoras ou empresas 
independentes, e notícias relacionadas, para fazer suas próprias 
análises sobre a empresa. As escolas mais conhecidas são as das 
análises fundamentalista e técnica. 

A análise fundamentalista se baseia nas projeções de resultados 
da empresa para determinar o preço justo de cada ação. Analisa os 
balanços e as demonstrações de resultados e projeta o que 
acontecerá no futuro.  

A análise de múltiplos compara indicadores financeiros de 
empresas do mesmo setor. Já a análise técnica ou grafista estuda a 
evolução do preço de uma ação e determina padrões estatísticos, se 
houve regularidade (ou nenhuma mudança) tendem a ocorrer 
novamente. 

Outra recomendação teórica para o investidor se atentar é a 
diversificação da carteira de ações. Visa minimizar o risco de haver 
correlação entre os movimentos das cotações de seus ativos. 

Os primeiros passos ao investir em um fundo são a escolha do 
gestor e o entendimento de sua estratégia. O fundo poderá ter gestão 
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ativa ou passiva, visando respectivamente a superar ou a 
acompanhar o índice representativo de uma cesta de ações ao qual 
se propõe.  

Deve-se também atentar-se às taxas de administração e de 
performance cobradas. Os fundos com gestão passiva costumam ter 
os menores custos. 

Independentemente de o investimento ser feito diretamente em 
ações ou através de um fundo, possui risco – e este deve ser 
entendido. É possível montar uma carteira de ações ou investir em 
um fundo com maior ou menor risco de acompanhar ou não o 
Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações na bolsa 
brasileira.  

Isso deve estar em linha com o perfil mais arrojado ou 
conservador de cada investidor, ou seja, sua aversão ao risco. 

Levando em consideração os pontos acima, o investidor deve 
ter postura conservadora ao escolher e dimensionar o investimento a 
ser feito. Além disso, deve lembrar, antes de investir, ter em mente a 
constituição de sua reserva de emergência para fazer frente a gastos 
inesperados e cobrir alguns meses de suas despesas.  

Esses recursos devem ser poupados/investidos em um 
instrumento com liquidez imediata. Pode ser o Tesouro Selic, 
diretamente ou através de um fundo, ou um título de instituição 
financeira de primeira linha indexado à Selic ou ao CDI. 

Devido à diversidade de opções e à complexidade dos riscos 
envolvidos, é recomendável buscar a ajuda de um planejador 
financeiro certificado CFP para o orientar suas decisões de 
investimento estarem alinhadas a seus planos de vida e a seu perfil 
pessoal? Ou vale mais fazer um investimento em Educação 
Financeira? 

Como sou professor de Finanças Comportamentais, para o 
planejamento pessoal da vida financeira, sugiro a segunda opção... 
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Estudo de Caso: Aluguel de Ações 

Segundo Júlia Lewgoy (Valor, 17/03/21), o investidor pode 
ganhar uma renda extra colocando as ações de sua carteira para 
alugar. O aluguel de ações está em alta no Brasil. O estoque total de 
investimentos alugados atingiu o maior volume da história do 
mercado, em fevereiro de 2021, segundo um estudo da Economatica. 

O total de ativos de bolsa alugados atingiu R$ 104,6 bilhões em 
fevereiro, sendo R$ 94,7 bilhões em ações e R$ 12,2 bilhões em 
ETFs: fundos negociados com carteiras de acordo com a composição 
de um índice. Desde junho de 2020, o estoque aumentou 
progressivamente em 69,4%. 

Muitas corretoras oferecem o aluguel de ações automático para 
o investidor por meio de um serviço chamado de custódia 
remunerada. Elas ficam com uma parte da taxa do aluguel e 
remuneram o cliente com a sobra.  

Para especialistas em finanças, é preciso ficar atento a essa 
corretagem, também chamada de spread. A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) já viu corretagens de 90%, ou seja, se a taxa de 
aluguel é de 1%, a empresa fica com 0,9% e o investidor com 0,1%. 

Estudos mostram: os preços das ações refletem melhor as 
informações disponíveis quando o mercado de aluguel funciona bem. 
O aluguel de ações é mais comum entre grandes investidores, 
principalmente fundos, mas o interesse de pessoas físicas tem 
crescido, principalmente na ponta de quem doa as ações para ganhar 
uma renda extra. 

Para quem comprou a ação e vai ficar com ela durante um 
tempo, sejam meses ou anos, não tem por que não disponibilizá-la 
para o aluguel e ter renda extra. Não é alta, mas é algo a mais.  

O investidor pode ter um ganho com toda a segurança do 
sistema. O próprio mecanismo da bolsa e a responsabilidade das 
corretoras garantem a ação voltar para ele. 

 Em geral, investidores institucionais tomam emprestado os 
papéis para vendê-los, quando esperam a queda do ativo. É a 
chamada venda a descoberto. Eles ganham dinheiro apostando 
contra uma empresa: este é o chamado “short selling”. 
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Esses investidores acreditam, em algum momento, outros 
participantes do mercado terão a mesma percepção e, assim, as 
ações vão cair de preço. Depois poderão comprar as mesmas ações 
mais baratas para devolvê-las ao doador.  

Tipicamente, o investidor compra primeiro para vender depois. 
No caso da venda a descoberto, ele vende primeiro para comprar 
depois. 

Contudo, se falhar a previsão dos investidores ao apostaram 
contra uma empresa, eles terão prejuízo porque vão ter de comprar 
as ações por um preço maior do antes vendido. 

O tomador do aluguel e o doador da ação negociam a taxa 
entre si. Assim, é possível doadores receberem taxas de aluguel 
muito diferentes pela mesma ação.  

A B3 divulga a taxa média por ação de todos os contratos 
negociados no dia anterior. Na prática, quem negocia a taxa de 
aluguel a ser recebida é a corretora. 

O pagamento do aluguel é efetuado na conta dos investidores 
quando os ativos são devolvidos. Mesmo com ações alugadas, os 
investidores seguem recebendo dividendos e juros sobre capital 
anunciados no período do contrato. 

Além de ações, o investidor pode colocar para alugar ETFs, 
BDRs (papéis de empresas estrangeiras) e fundos imobiliários. As 
corretoras fazem a mediação entre o doador dos ativos e o tomador 
do aluguel de forma automática. Para aderir ao serviço, o investidor 
precisa assinar um contrato onde autoriza as suas ações estarem 
elegíveis ao aluguel. 

Nenhum aluguel de investimentos pode ser feito sem o 
conhecimento do investidor. As taxas devem ser informadas com 
transparência, inclusive a corretagem retida.  

Grande parte dessa taxa de aluguel antes ficava com os 
intermediários e não com o cliente, exatamente pela falta de 
transparência. Estava aquém da considerada adequada pela CVM. 
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Venda a Descoberto e Amortização de Endividamento 

Venda a descoberto – em inglês, short selling – é uma prática 
financeira de venda de um ativo ou derivativo não possuído, mas sim 
“emprestado” com prazo de devolução (amortização) e rendimentos 
(juros) correspondentes. O especulador baixista espera seu preço 
cair, no vencimento do empréstimo, para então comprá-lo de volta 
mais barato e lucrar na transação com a diferença entre o preço 
vendido e o preço comprado.  

Tal venda pode ser executada com ou sem o aluguel ou 
empréstimo (através de uma corretora de valores) do ativo de um 
terceiro (o credor). Este costuma ser investidor conservador.  

Opta por transformar, no período, uma renda variável incerta 
em uma renda fixa certa. Troca, caso o ativo eleve seu preço, o 
ganho de capital por uma taxa de juro possivelmente menor, mas 
certa, quando faz o aluguel ou empréstimo de seu ativo. 

É uma operação tradicional em mercado de ações para lucrar, 
em perspectiva de baixa, com a queda de preço das ações. Essa 
lógica pode valer para quaisquer outros ativos com cotações ou 
valores de mercado variáveis.  

Com o vencimento ou encerramento da operação, o 
especulador devolve ao investidor, via corretora, as ações alugadas 
ou emprestadas.  

O risco dessa operação para o especulador baixista é o preço do 
ativo negociado não cair o suficiente nem para pagar os rendimentos 
em juros, ou pior, elevar sua cotação, gerando prejuízo porque ele 
terá de devolver o ativo na cotação do dia. Somará ao dinheiro da 
venda anterior mais um valor para a amortização obrigatória por 
contrato. 

Do lucro obtido com a venda presente acima do valor da 
compra futura devem ser descontados os custos da operação como: 
corretagem, impostos, aluguel/empréstimo (do ativo para a venda), 
além de eventuais pagamentos de dividendos ao locador, compra de 
opções (do mesmo ativo) para proteção, etc. 

Eventual prejuízo do “baixista” não tem limite predefinido. Não 
existe a priori um teto para o preço, mas sim uma estimativa 
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baseada na experiência passada. O especulador pode amargar um 
prejuízo inesperado em uma venda a descoberto. 

Amortização é um processo de extinção de uma dívida através 
de pagamentos periódicos do principal, realizados em função de um 
contrato de empréstimo. Cada prestação poderá corresponder à soma 
do reembolso do capital e do pagamento dos juros do saldo devedor, 
sendo dirigido o reembolso de ambos ao credor. Os juros compostos 
são calculados sobre o saldo devedor. 

Taxa de juro é a taxa acordada entre as partes, isto é, o 
mutuante (credor do empréstimo) e o mutuário (devedor). Chamada 
de “custo do dinheiro”, é sempre calculada sobre o saldo devedor, ou 
seja, este é capitalizado com juros compostos.  

Juro representa a remuneração do custo de oportunidade do 
credor ao transferir o uso do seu dinheiro para outro lucrar com ele. 
Essa promessa é jurada… 

O período de carência corresponde ao período a transcorrer até 
o pagamento da primeira amortização. É distinto do prazo de 
utilização, ou seja, o intervalo de tempo durante o qual o empréstimo 
é transferido de o credor para o devedor elevar sua rentabilidade 
sobre o próprio capital com a alavancagem financeira.  

Tem de obter condições financeiras (acúmulo de reservas) para 
a devolução de todo o dinheiro tomado emprestado – e ainda 
remunerado com juros periódicos ao longo desse tempo. 

O prazo de amortização é o intervalo de tempo durante o qual 
são pagas as parcelas de amortização correspondentes à devolução 
do principal. A prestação é a soma da parcela de amortização 
acrescida de juros e encargos. 

No sistema financeiro nacional, costuma-se usar dois sistemas 
de amortização. Na Tabela Price, chamado de “sistema francês de 
amortização”, a amortização do empréstimo ocorre em prestações 
(ou parcelas) iguais. Os pagamentos são os mesmos, período a 
período.  

Usa o regime de juros compostos para calcular o valor das 
parcelas de um empréstimo. Inclui uma proporção relativa ao 
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pagamento de juros e outra fração referente à amortização do valor 
emprestado. 

Os valores das amortizações obedecem a uma progressão 
geométrica em função do Fator de Rendimento. O montante inicial 
creditado se equipara às descapitalizações das parcelas pagas, em 
cada período, trazidas para a data presente, ou seja, é o Valor 
Presente Líquido (VPL) do financiamento. 

A alternativa costuma ser o Sistema de Amortização Constante 
(SAC). Em suas prestações se incluem os juros e as amortizações 
graduais do valor total do empréstimo. 

Então, no SAC, o valor das prestações é decrescente, porque os 
juros incidentes sobre o saldo devedor em queda diminuem a cada 
prestação. O valor da amortização é calculado ao se dividir o valor do 
principal pelo número de períodos de pagamento ou de parcelas. A 
soma da amortização e dos juros resultam em valor da parcela 
declinante. 

Comumente utilizado em financiamentos imobiliários, a 
principal característica do SAC é amortizar um percentual fixo do 
principal (valor do crédito concedido) desde o início do financiamento. 
Esse percentual de amortização é sempre o mesmo.  

Logo, a parcela de amortização da dívida é maior no início do 
financiamento. No entanto, o saldo devedor vai caindo mais 
rapidamente em comparação com outros sistemas de amortização. 

Por que são relevantes essas informações técnicas sobre a 
Matemática Financeira do crédito? O problema com dívida surge 
quando há incapacidade de a pagar de volta. 

Saber se tomar dívida é positivo ou negativo, em termos 
sociais, depende se o crédito é dirigido à produção geradora de renda 
e empregos ou à especulação com os preços dos ativos existentes – e 
de como a dívida é paga.  

Pessoa Física prudente busca economizar em gasto de consumo 
para fazer investimentos financeiros de modo a se capitalizar para 
comprar à vista em lugar de se endividar.  
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Pessoa Jurídica com boa assessoria financeira tem maior chance 
de conseguir refinanciamentos. Alonga a alavancagem financeira até 
conseguir a amortização. 

Já os executores de políticas públicas para a sociedade 
oferecem risco soberano. É uma dívida assumida ou garantida por um 
ente soberano como o Estado brasileiro ou o Banco Central do Brasil. 
Este é um emissor em última instância de moeda nacional para o 
Tesouro Nacional cumprir todos seus compromissos. 

Há possibilidade de repudiar a dívida dolarizada à Argentina. 
Não há uma Autoridade Monetária supranacional capaz de obrigar o 
cumprimento dos contratos internacionais.  

Entretanto, há ameaça de a perda da reputação nacional 
dificultar o acesso a empréstimos futuros. Os credores buscam aplicar 
sanções ou retaliações ao país inadimplente. 

Se o endividamento público é ou não desejável depende se o 
dinheiro emprestado é usado de modo produtivo para gerar renda 
nacional suficiente (e consequente arrecadação fiscal) para pagar a 
rolagem da dívida. As variáveis relevantes para análise da 
sustentabilidade da dívida pública são o patamar e, principalmente, a 
trajetória da razão dívida/PIB em função do aumento do denominador 
da fração, isto é, o PIB.  

A avaliação adequada do endividamento público não pode 
considerar apenas seu custo orçamentário. Relevante é verificar seu 
impacto sobre o PIB e daí a arrecadação tributária do governo. O 
Tesouro Nacional também recebe dividendos de lucros de empresas 
estatais capitalizadas para o fomento ao desenvolvimento 
socioeconômico. 

A taxa de aumento do PIB, para cada real gasto em uma dada 
política pública, é chamada de multiplicador fiscal. Quanto maior for, 
menos problemático será o impacto fiscal. 

Crédito e/ou débito, ao produzir benefícios econômicos 
suficientes para pagar por si mesmo, é a boa alavancagem financeira. 
Se uma política pública como investimento em infraestrutura é 
realizada via endividamento, o governo espera em longo prazo 
receber de volta a receita para pagá-la.  
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Mas se a economia entra em um ciclo depressivo por adoção de 
um equivocado ajuste fiscal recessivo, devido à uma nova diretriz 
neoliberal, as receitas antes esperadas para a amortização da dívida 
não se confirmam. 

Esse custo necessitará ser “socializado”, isto é, suportado pela 
sociedade como um todo por meio de políticas fiscais (e de juros) 
adequadas. Deverá ser distribuído ao longo de tempo futuro de 
maneira tolerável.  

O “risco fiscal” de ter um volume significativo de serviço da 
dívida pública depende muito da disposição e da capacidade dos 
formuladores de políticas públicas alavancar novo ciclo de retomada 
do crescimento da renda e do emprego de maneira sustentável em 
longo prazo. 

Se o gasto público ocorrer em investimento produtivo, as 
expectativas pessimistas dos investidores (e especuladores) se 
reverterão para o otimismo de obtenção futura de uma tendência 
firme de aumento dos preços dos ativos com base em fundamentos 
micros e macros setoriais saudáveis. Não será como em uma 
explosiva bolha de ações. 

Em ciclos de endividamento, há uma série de eventos movidos 
por lógica capaz de se repetir em padrões. Cria-se um novo ciclo 
sempre quando o governo pede dinheiro emprestado.  

Investir sem poder pagar de imediato significa gastar mais além 
do arrecadado. Endividamento deve ser encarado como a antecipação 
de esperados rendimentos futuros.  

O governo não apenas pede emprestado de seus credores, mas 
se compromete no futuro a manter um crescimento econômico 
sustentado para os pagar. No caso de alternância de poder, o novo 
governo herda todos os compromissos do passado. 

Relação entre Ibovespa e o Exterior 

Enquanto as ações em Nova York e na Europa vão obtendo 
recordes sucessivos, o principal índice da bolsa de valores brasileira 
ficou para trás. O cenário doméstico conturbado, com riscos políticos 
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e fiscais ganhando intensidade, fez a demanda por ativos de risco 
arrefecer, especialmente diante da alta nas taxas dos juros longos. 

Em meio ao cenário negativo, o Ibovespa chegou a operar nas 
mínimas de três meses no pregão de meados de agosto de 2021, aos 
120.045 pontos com as perdas de 1,32% na semana. 

Cenário oposto é observado nos principais mercados do mundo. 
Em Nova York, o S&P 500 registrou alta de 0,71% na semana, ante 
ganhos de 0,86% do Dow Jones. Os dois índices vêm de quatro 
recordes consecutivos. Do outro lado do Atlântico, o índice Stoxx 600 
atingiu a marca de nove máximas históricas de fechamento 
consecutivas, registrando valorização de 1,24% na semana. 

Uma sólida recuperação dos lucros corporativos está inflamando 
o otimismo em Wall Street. Espera as ações americanas prorrogarem 
seu ciclo de alta, apesar de os investidores questionarem se as 
empresas conseguirão ofuscar o já elevado parâmetro de crescimento 
e margens de lucro. 

A mais recente temporada de resultados dos balanços 
trimestrais revelou o ritmo mais acelerado de crescimento dos lucros, 
receitas e margens de lucro das empresas americanas desde quando 
a empresa de dados e software FactSet começou a monitorar essas 
métricas, em 2008. 

Esse desempenho contribuiu para puxar as ações de 
companhias americanas para novos picos, e o S&P 500 subiu mais de 
18% até esta altura do ano. O índice praticamente dobrou em relação 
a seus recordes de baixa de março de 2020, quando o início dos 
lockdowns ligados à pandemia lançou os mercados financeiros 
mundiais no caos. 

  O crescimento da economia mantém seu melhor ritmo já visto 
em décadas. Isso significa um tremendo impulso para os lucros. A 
bolsa de valores norte-americana já está refletindo uma grande dose 
de otimismo e as avaliações nominais permanecem historicamente 
elevadas. 

No começo do ano, o S&P estava sendo negociado a 22,7 vezes 
os lucros projetados para os próximos 12 meses. Pelo fato de a 
expansão dos lucros ter ultrapassado as altas do mercado como um 
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todo, essa medida acabou se moderando para 21,1 vezes, mas 
continua acima de sua média de 18,1 vezes observada nos últimos 
cinco anos. 

O ritmo da expansão dos lucros prevista tem de ser comparado 
com as elevadas avaliações das ações americanas. Isso significa 
haver menos potencial de valorização quando os lucros estão 
superando as estimativas, enquanto há mais potencial de baixa 
decorrente de resultados decepcionantes no futuro. 

Não há nada de passageiro na inflação dos salários. Sem os 
esforços do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) em a 
conter, desencadearão aumento dos salários e pressionarão as 
margens das companhias.  

Outro obstáculo ao avanço dos lucros corporativos das 
empresas americanas é a probabilidade de aumentarem os impostos 
pagos pelas companhias no governo de Joe Biden. Os lucros devem 
ter chegado ao pico e os mercados começarão a precificar esse 
aumento de impostos. 

Os lucros das companhias americanas dispararam no segundo 
trimestre de 2021, com os planos Biden. Ocorreu após a crise do 
coronavírus ter deprimido fortemente os resultados no mesmo 
período do ano passado.  

Os lucros das empresas arroladas no índice americano de 
empresas de primeira linha S&P 500 deram um salto próximo de 
90%, levando-se em consideração os resultados divulgados e as 
estimativas para os 10% das empresas ainda sem divulgarem seus 
números do segundo trimestre, segundo revelam dados da FactSet. 
As vendas, por seu lado, aumentaram aproximadamente 25%. 

As cifras são muito melhores das previstas por Wall Street 
antes do início da temporada de divulgação das demonstrações de 
resultados do segundo trimestre. No fim de março, os analistas de 
mercado tinham projetado um aumento de lucros da ordem de 53%, 
sobre uma expansão das receitas em torno de 16%. A temporada de 
balanços foi histórica em termos dos resultados empresariais nos 
Estados Unidos. 
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Do pico atingido pelo Ibovespa (130.776), no dia 7 de junho de 
2021, até o fim da 3ª. semana de agosto, o índice expressou perda 
de 10%. No ano, perdeu 800 pontos: de 118.854 para 118.052. 

Com os juros longos se firmando no nível alcançado dos dois 
dígitos (10,26%), a atratividade dos investimentos em renda variável 
começa a ser posta em xeque. Com as taxas de 10 anos sendo 
negociadas nesse nível, consegue-se travar a carteira de investimento 
em mais de 10% ao ano por mais de uma década!  

Houve uma migração de fluxo para a bolsa quando os juros 
caíram. Essa dinâmica pode se inverter agora. 

Os investidores olham o custo de oportunidade de ficar com um 
risco maior em uma posição em bolsa e ter como alternativa um 
investimento de renda fixa já garantindo entregar uma rentabilidade 
bastante interessante. Neste momento, é preciso ser muito mais 
criterioso ao escolher os ativos de renda variável a serem comprados.  

Não dá simplesmente para sair comprando o índice. As 
projeções otimistas colocam um ‘upside’ de 15% e 20%. Sem 
volatilidade (significado de risco face ao esperado), os juros 
entregariam 10%. 

Os riscos no prazo mais curto seguem latentes. Operadores das 
mesas de renda variável observavam os investidores estarem 
defendendo a faixa dos 120 mil pontos. Quando foi perdida, disparou 
ordens de stop loss. Essa ferramenta aciona o mecanismo de venda, 
caso um ativo atinja a perda máxima aceitável – e, massivamente, 
acelera o ritmo de queda da bolsa. 

Ainda, dada a alta expressiva nas bolsas no exterior, uma 
realização de lucros passa a ser mais provável lá fora, podendo afetar 
também as ações locais. Assusta quando as bolsas lá fora estão nas 
máximas históricas e a brasileira “performando" com viés baixista. Se 
vier uma realização lá fora, será ainda pior aqui. 

As empresas brasileiras vêm reportando resultados até 
surpreendentes, face aos maus fundamentos macroeconômicos. Mas 
a sensibilidade elevada dos investidores com o cenário político 
doméstico contribuiu para um movimento de realização em diversos 
papéis. 
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Os resultados corporativos vieram melhor face ao esperado. 
Porém, o macro está atrapalhando o micro, contribuindo para a 
formação de um comportamento de manada. O rebanho vende 
primeiro e depois analisa direito o que está acontecendo... 
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Capítulo 3.  
Investidores Institucionais e Estrangeiros 

Introdução 

O ritmo da inflação é decisivo para todas as aplicações, mas 
pesa especialmente na renda fixa, cuja rentabilidade real está 
negativa por conta de a elevação da taxa de juro básica estar abaixo 
dele. A percepção de risco fiscal dos títulos de dívida pública do 
governo é anunciada pelos participantes de O Mercado, como uma 
balela a respeito de um calote ser possível.  

Isso teria tornado a renda fixa menos atrativa. No caso dos 
títulos prefixados, a inflação ameaça a chamada “eutanásia dos 
rentistas”. 

Embora a alta de juros aumente a atratividade da renda fixa 
pós-fixada, o lugar-comum é dizer: a rentabilidade pode ser ilusória 
se o poder aquisitivo for corroído pela inflação. Entretanto, isso 
ocorrerá somente se os investidores resgatarem seu dinheiro para 
compras no período de alta. Se os preços retomarem o patamar 
anterior, o ganho nominal de capital se tornará real. 

A previsão do mercado para o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2022 está em 3,8% (de acordo com o equivocado 
boletim Focus com média de más opiniões especializadas em 
retroalimentação dos equívocos) e a da meta da Selic em 7% ao ano. 
Se esses patamares se realizarem, os investidores receberiam juros 
reais da ordem de 3% no próximo ano.  

Esse patamar ainda incentivaria a migração para ativos de risco 
como ações e debêntures? Ou tornaria o investimento em renda fixa 
pós-fixada mais prudente? 

A migração para a renda fixa já vem ocorrendo. Os fundos da 
categoria registraram captação líquida de R$ 140 bilhões no ano, até 
o dia 30 de julho de 2021, de acordo com a Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Os 
fundos de ações, por sua vez, receberam entrada líquida de apenas 
R$ 4,5 bilhões e os fundos multimercados de R$ 92,8 bilhões. 
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Os vendedores de ilusões do mercado financeiro dizem os 
multimercados serem a melhor alternativa para ambientes voláteis. A 
maior volatilidade criaria distorções nas cotações, oferecendo 
oportunidades para os gestores profissionais dos multimercados 
investirem em várias classes de ativos de forma mais livre. 

Detalhe: diversificação de portfólio, investindo em várias 
classes de ativos e mercados, pode até compensar perdas com 
ganhos. Isto em caso de o risco não ser sistêmico. Porém, não resulta 
em maximização de rentabilidade. 

A importância da diversificação não tem finalidade de retorno, 
mas sim de precaução contra risco. Entretanto, a busca pela 
diversificação, ou seja, “espalhar dinheiro”, transparece na captação 
dos fundos investidores no exterior, dos multimercados, dos fundos 
de renda fixa de crédito privado e de debêntures incentivadas. O 
destaque vai mesmo para os primeiros: fuga de capital do Brasil. 

Dentre as outras alternativas para obter rendimentos reais mais 
atraentes, argumentam os formadores de opiniões fáceis (e inúteis), 
está o alongamento dos prazos das aplicações. O investidor precisaria 
alongar o horizonte de investimentos para fazer o seu dinheiro render 
em termos reais até o vencimento, décadas adiante, sem as 
anteriores marcações a mercado.  

Com a taxa real de juros ainda negativa, a rentabilidade dos 
investimentos líquidos está negativa. Desse modo, a procura de 
parcela dos investidores brasileiros por fundos no exterior seria um 
movimento apenas conjuntural ou estrutural?  

Eles funcionariam como proteção das oscilações da economia 
nacional. Mas os investidores se protegerão em caso de a 
necessidade de repatriamento de capital ocorrer em conjuntura de 
apreciação da moeda nacional?  

Outro ponto é o cenário externo ser considerado mais positivo, 
dado o ritmo de retomada das economias mundiais e a percepção de 
os juros americanos, se subirem, será de forma lenta – e 
permanecerão ainda em patamares baixos, mantendo a liquidez 
ainda farta propícia à especulação em ações. Essa análise não 
observa a taxa de inflação estar em alta acentuada nos Estados 
Unidos. 
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Por conta dessa baixa cautela, os multimercados com esses 
mandatos estão com parcela significativa do risco aplicada lá fora. A 
diversificação pode ser, por exemplo, ter 35% da carteira aplicados 
em títulos no exterior, 5% em setores específicos da bolsa brasileira, 
20% em bolsa americana, 15% em títulos indexados à inflação no 
Brasil e o restante em pós-fixados com liquidez. 

Quando a maior parte do risco está concentrado no mercado 
externo, o gestor considera a perspectiva de baixa para ativos de 
risco brasileiros em pouco tempo. A estratégia de selecionar boas 
ações na bolsa de valores daqui é cada vez menor. 

Investidores Institucionais 

Analisando o semestre após o início da pandemia, os 
investidores institucionais sacaram dinheiro da bolsa entre fevereiro e 
setembro de 2020. Enquanto isso, investidores individuais e 
investidores estrangeiro ingressaram com  mais recursos. 

!  
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O Brasil ficou à venda bem barato nas bolsas de valores! Por 
exemplo, toda a Petrobras custava R$ 385 bilhões em janeiro de 
2020 e poderia ser comprada, no início de março de 2021, por 100 
bilhões de reais a menos: R$ 286 bilhões! Uma pechincha pelos 
campos de petróleo do pré-sal! Good business para os “parças” do 
Guedes! 

Compare, nas tabelas abaixo, os valores de mercado recentes e 
os do início do ano passado, no mês quando o Ibovespa alcançou seu 
pico histórico. Só ganharam valor as exportadoras Vale e WEG, a 
Magalu do comércio eletrônico interno e as redes mercantilistas da 
saúde, tipo Rede D’Or — expressivo nome este, não?! 

Impressionante foi a queda de valor do Banco do Brasil. Os 
demais bancos também sofreram desvalorização, mas não de tal 
dimensão: de R$ 139 bilhões para R$ 83 bilhões… 

Os investimentos estrangeiros em carteira, negociados para 
especulação no mercado doméstico, estão diminuindo as perdas 
decorrentes da crise. De junho do ano passado até janeiro, esses 
recursos tiveram ingresso líquido no Brasil de US$ 31,6 bilhões, de 
acordo com o Banco Central. O número está praticamente em linha 
com as saídas líquidas acumuladas no início da recessão, entre março 
e maio de 2020, quando somaram US$ 35,3 bilhões. 
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Fundos de Ações 

Na renda variável, a principal estratégia dos gestores de 
recursos tem sido a seletividade. É possível a bolsa ainda subir até o 
fim do ano de 2021, mas a gestão ativa prefere escolher as 
companhias abertas com potencial de valorização superior ao do 
Índice Bovespa (Ibovespa).  

É uma forma de aproveitar para apostar na expectativa 
predominante. Evita grandes flutuações causados pela volatilidade da 
média ponderada do mercado à qual a gestão passiva acompanha. 

 Daí certos gestores por obrigação de ofício se declaram 
otimistas não com o Ibovespa, mas com ações de empresas 
inovadoras em seus mercados. A especulação tem apostado nas teses 
relacionadas à digitalização dos negócios e à inovação disruptiva, 
tidas como alavancas para o crescimento das companhias. Concentra 
a compra em ações de empresas como Magazine Luiza, Mercado 
Livre, Banco Inter, XP, BTG, Localiza, Smart Fit e Petz. 

Dizem, para os próximos dois ou três anos, haver 
oportunidades na bolsa para quem faz uma seleção de bons papéis. 
Os investidores têm de pesquisar empresas capitalizadas, cujas 
histórias recentes se sobrepõem aos riscos macroeconômicos no curto 
e no médio prazo.  

A preferência é por ações de setores capazes de crescerem 
apesar da crise espalhada ainda de maneira desigual, de empresas 
com boas gestões por apresentarem melhores resultados se 
comparados às suas concorrentes, ou em processo de reestruturação. 
Citam-se, nesse caso, papéis como Via Varejo, BR Distribuidora, 
Arezzo e Natura. 

Os fundos multimercados também fazem apostas seletivas em 
ações menos dependentes do cenário macroeconômico, menos 
correlacionadas com o Ibovespa, como de fintechs, dos setores de 
saúde, tecnologia, energia e exportadoras. 
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Os gestores alimentam a falsa esperança de surgir um cenário 
construtivo para a bolsa, devido à temporada de bons resultados na 
distribuição de dividendos. Mesmo sem a abertura total dos negócios, 
por conta da pandemia, há setores com crescimento dos lucros das 
empresas. Dentre as ações consideradas com mais potencial estão as 
dos setores de commodities e de varejo, ou seja, comércio externo e 
interno. 

Hoje, as ações da bolsa são negociadas a um índice preço/lucro 
(P/L) próximo de dez, com Ibovespa abaixo de 120 mil pontos. A 
estimativa ilusória é o P/L chegar a doze no fim do ano, quando se 
divulgará uma expectativa mais realista dos resultados, mas isso 
seria condizente com um Ibovespa a 150 mil pontos, com 
crescimento de 25% em um quadrimestre!  

Apesar de muitos gestores buscarem ações menos 
correlacionadas com o Ibovespa e capazes de superar o índice, as 
projeções são falsamente positivas ao se projetar o Ibovespa entre 
140 mil e 150 mil pontos até o fim do ano. Nesse critério, os papéis 
do setor financeiro e de shoppings centers seriam os preferidos, por 
estarem mal precificados face aos seus tradicionais fundamentos. 

A propaganda enganosa divulga, mesmo com a elevação dos 
juros para algo entre 7% e 8% ao ano, a renda variável continuará 
sendo interessante porque, com uma boa seleção das ações, é 
possível obter retorno na faixa de 12% a 15% ao ano. As 
perspectivas seriam positivas porque as empresas listadas em bolsa 
ganharam participação de mercado durante a crise e estão pouco 
alavancadas.  

Grande parte dos IPOs recentes foi de ofertas primárias, ou 
seja, as companhias levantaram recursos para novos investimentos. 
Daí predominam investidores em busca de ações ligadas aos setores 
de consumo e saúde, pois se beneficiam por “ninguém deixar de 
comer e cuidar da saúde”, para sua sobrevivência, e de tecnologia, 
porque o trabalho remoto se tornou a alternativa. 

As ofertas de ações, tanto as iniciais (IPOs, na sigla em inglês) 
quanto as subsequentes, traz novas oportunidades de investimento e 
é tida como um fator positivo. No primeiro semestre de 2021, as 
companhias levantaram cerca de R$ 68 bilhões na B3.  
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Com tantas ofertas e pouco tempo para analisar as empresas, a 
seletividade seria ainda mais importante. Muitas companhias 
acabaram esticando demais os preços por conta da “euforia” do 
mercado de ações. Aliás, o ganho anual foi baixíssimo no ano 
passado. 

Sem apoio do BNDES, essa elevada atividade nas ofertas de 
ações pressionaria o Ibovespa. Um analista realista aposta em a bolsa 
permanecer no patamar em torno de 120 mil pontos até o fim do 
ano, porque o ritmo de entrada de novos investidores Pessoas Físicas 
já está mais lento, tanto diretamente, quanto através de fundos de 
ações. Além disso, o maior número de realização de ofertas, em um 
mercado raquítico, limita a valorização dos papéis. 

!  

Segundo reportagem de Adriana Cotias (Valor, 07/05/21), a 
bolsa de valores brasileira tem 20 papéis como destinos de mais de 
dois quintos das alocações totais, ou seja, ela é muito concentrado. 
Vale, Rede D’Or, Natura, B3 e Petrobras PN, nessa ordem, estão entre 
as ações preferidas pelos gestores de recursos brasileiros.  
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Nos fundos de investimentos, há a dominância de alguns 
nomes, não necessariamente aqueles com maior destaque no 
Ibovespa, principal referência da bolsa local. O mapeamento dá pistas 
de quanto o setor se descola para uma gestão mais ativa ou 
indexada.  

Quanto maior o distanciamento das posições no índice geral, há 
uma sinalização interessante sobre a preferência pela gestão ativa 
como um todo. 

Ao fim de março de 2021, a soma alocada entre as 20 maiores 
posições diretas em ações chegava a R$ 198,2 bilhões, enquanto os 
fundos de ações como um todo tinham R$ 516 bilhões em bolsa no 
Brasil, segundo os dados reportados pelos administradores de fundos. 

Natura, por exemplo, ocupa a 14ª. posição no Ibovespa, mas 
era a terceira maior nas carteiras dos fundos, com o equivalente a R$ 
14,3 bilhões. Rede D’Or estreou na B3 em dezembro de 2020 e ainda 
não entrou no índice principal, mas era o segundo papel mais 
relevante nos fundos, com R$ 19,6 bilhões. 

Abaixo do top 5, a lista inclui Suzano, Itaú́, Eneva, Intermédica, 
Equatorial, Localiza, M.Dias Branco, BTG Pactual, além de Petrobras 
ON, Bradesco, Via, Magazine Luiza, Lojas Renner, Rumo e Banco do 
Brasil. 

Por exemplo, Eneva, 31º. lugar no índice, era a oitava posição 
na carteira dos fundos, com R$ 9,3 bilhões, enquanto Equatorial, 26ª. 
no Ibovespa, era décima nos fundos, com R$ 7,5 bilhões. 

O rastreamento abrange o setor de fundos como um todo. 
Embora os gestores de recursos possam omitir suas carteiras nos 
reportes mensais à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por 90 
dias, a plataforma Comdinheiro se vale de ferramentas de big data 
para cruzar informações e identificar as posições escondidas. A 
margem de erro é de 3%. 

De maneira geral, a amostra revela um viés para ativos de 
qualidade. Outro exemplo refere-se às ações da Suzano, o gestor o 
mantem na carteira há muito tempo pela exposição das receitas em 
dólar. Acaba sendo um papel com hedge para a economia brasileira, é 
bom para carregar porque “performa” bem quando tem alguma 
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turbulência politica, provocada pelo atual (des)governo com 
frequência.  

Trata-se de uma escolha qualitativa, com uma boa geração de 
caixa pela distribuição de dividendos em tempos de commodities em 
alta. A empresa se insere ainda na tendência secular de 
investimentos com foco em responsabilidade ambiental, social e de 
governança (ESG), com cada vez menos uso de plástico e a 
substituição por papel reciclável. 

A oferta subsequente da Lojas Renner na B3 gerou 
oportunidade para comprar suas ações, já́ pensando no “trade” da 
economia, com o fim das restrições de mobilidade conforme avance a 
vacinação contra a covid-19.  

Outra “narrativa da hora” diz respeito à possibilidade de 
fintechs ou bancos digitais afetar o negócio dos big five bancos 
brasileiros. Tem gestor sem nenhum banco grande na carteira!  

Embora seja crescente a competição dos negócios digitais, o 
gestor prudente deve reconhecer: as instituições bancárias 
tradicionais sabem dar crédito de acordo com os diferentes ciclos da 
economia – ao contrário dos concorrentes digitais – e ainda oferecem 
um retorno sobre patrimônio atrativo em torno dos 20%. 

Outra “queridinha” de gestor seguidor de tendência é o caso 
Rede D’Or. A narrativa predominante no “cérebro” de especulador é 
todo consumidor aspirar ter um plano de saúde. Mas com muitas 
novas companhias do setor saúde chegando à bolsa, a escolha mais 
lucrativa seria buscar empresas menores, como Mater Day, pois ela 
faria alguma aquisição posterior ao IPO e ganharia muito valor.  

Vende-se blue-chips da carteira, mais para fazer caixa para 
entrar em outros nomes. Especuladores soltam rumores sob o mote 
da imaginária recuperação econômica. 

A venda de B3, por exemplo, tem relação com preço, depois de 
a ação recuperar o desconto em relação a outras bolsas. Esperava-se 
a manutenção do fluxo de renda fixa para a renda variável, mas a 
aceleração observada da pessoa física no ano passado já diminuiu 
com a elevação da Selic.  
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A preocupação é menor com o nível da taxa de juro, quando se 
faz valuation, olhando as curvas. Mas para o fluxo de entrada na 
bolsa de valores o patamar dessa taxa é importante. 

Das 20 ações mais representativas na indústria de fundos, 
destacam-se também Vale, Petrobras e BTG Pactual. Tirando Vale, 
Petrobras e “os bancões,” o gestor comumente avalia o mercado de 
ações está privilegiando nomes “premium”, com Rede D’Or, Natura e 
B3 nas primeiras posições e, na faixa intermediária, Equatorial e 
Localiza. 

O problema das empresas reconhecidas pela boa gestão ou pela 
vantagem competitiva é os valuations serem mais caros, porque tem 
muita gente na mesma temática narrativa. Há certo fator de risco.  

O pesquisador tem de buscar alternativas de crescimento alto 
sem depender tanto da atividade macroeconômica. Estas sociedades 
abertas cresceriam, em termos microeconômicos, porque estão 
roubando market share de outras concorrentes. 

BTG Pactual é apontado como um desses exemplos de agente 
de inovação no mercado bancário tradicional. O lado digital vem 
ganhando ritmo, e talvez seja o principal ‘upside’ do caso. 

O gestor também espera bons resultados da divisão de banco 
de investimento. O banco de negócios está envolvido na maioria das 
ofertas de mercado de capitais. 

Toda hora tem um agente autônomo novo e também tem a tese 
do ‘financial deepening’ [aprofundamento do mercado de capitais]. 
Com os juros baixos, no ano passado, os recursos foram para a bolsa 
ou em busca de alternativas mais sofisticadas.  

Quando a vacinação contra a covid-19 começou a avançar nos 
países desenvolvidos e sem sinal à vista de os estímulos fiscais e 
monetários serem retirados, no fim do ano passado, a carteira de 
gestor profissional migrou. Foi de casos de crescimento, ligados à 
tecnologia, para temas de valor, principalmente bancos e 
commodities. 

As cadeias de suprimentos de matérias primas, todas 
relevantes para a retomada do crescimento, estão representadas na 
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carteira de ações: minério, petróleo, celulose têm espaço para 
“performar”. Um novo projeto de minério de ferro demora quatro 
anos, mas tem demanda firme dos importadores estrangeiros, então, 
aumenta o preço da commodity. 

Há também o chamado “kit estatais”, com Banco do Brasil, 
Eletrobrás e Petrobras. Mas os gestores diminuem ou zeram as 
posições quando acende o alarme da interferência do governo 
autocrata na presidência do banco, na tarifa da energia elétrica e nos 
preços dos combustíveis. 

 Petrobras antes representava a maior participação nas 
carteiras, depois passou a ser menor. Depois de “toda destruição de 
valor” vista com a troca de comando da companhia, a decisão foi 
voltar a comprar o ativo, em proporção menor.  

Conforme passou o tempo, os especuladores foram ganhando 
confiança no general. Nas entrevistas, o militar Joaquim Silva e Luna 
demonstrou ser pró-mercado de ações ao falar em favor da política 
de preços alinhada às cotações internacionais para os dividendos dos 
acionistas serem pagos pelos consumidores de combustíveis.  

Daí os mercadores pensaram: talvez a interferência não seja 
tão grave... E recompraram a ação já́ barata, pois tinha caído 25%! 

Na lista das 20 mais dos gestores de fundos de ações, as ações 
da M. Dias Branco talvez seja o caso menos óbvio, mas a participação 
familiar na empresa em mais de 60% está adequada a um fundo. De 
fato, na Comissão de Valores Mobiliário (CVM) há registro de um 
portfólio de ações de capital fechado, o Dibra, em março tinha um 
patrimônio de R$ 6,6 bilhões e entrou no rastreamento da 
Comdinheiro. 

As ações da citada fabricante de alimentos não estão no seu 
melhor momento, com o negócio sob impacto da alta dos preços do 
trigo, representativo da metade do custo de produção, e do dólar. A 
empresa tem tido muita dificuldade para repassar preços de forma 
suficiente para proteger a margem.  

Quando justamente necessita aumentar a venda de massas e 
biscoitos, os consumidores com a renda afetada pela Grande 
Depressão, seguida da retomada da estagnação, não compram por 
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causa do dinheiro curto. A empresa perde volume, principalmente em 
venda para os pobres do Nordeste, dependentes de mais auxílios do 
governo. 

A manutenção do ativo na carteira se justifica pela expectativa 
de o aumento do ritmo de vacinação e da economia, a empresa 
recupere margem. Se voltar à média do passado, nem precisa ser a 
melhor, teria de valer o dobro na bolsa. Assim se faz a análise 
fundamentalista... 

Ações da Rumo são hoje a maior posição, em certas carteiras 
de investidores institucionais, por ser um dos ativos considerados 
“lastro” para o fundo. Simplesmente é porque o gestor acha baixo o 
risco de desvalorização. Em sua visão é a melhor alternativa para 
escoamento de grãos do Mato Grosso para exportação no Porto de 
Santos. 

Eneva já respondeu pela maior participação na carteira de 
muitos, hoje é uma fatia menos relevante, depois de ter virado 
dúvida. Isso se referiu à questão de se a aquisição do polo de 
produção de hidrocarboneto de Urucu, vendido pela Petrobras, seria 
concretizada. 

B3 é outra posição possível de ir bem com o Brasil “andando do 
lado certo ou errado”. Em processo de retroalimentação, ela tem um 
valuation atrativo para O Mercado.  

É um consenso, os fundos bons e grandes gostam, mas o 
gestor ativo espera a fase mais descontada das ações para a comprar. 
Acha elas continuarem sendo uma das melhores formas de exposição 
ao “financial deepening”, isto é, ao seu próprio negócio! 

Comparando com o passado, em março de 2020, nas principais 
posições dos fundos de ações apareciam os bancos, com Itaú́ (3º. 
lugar), BB (5º.) e Bradesco (6º.), com Vale e B3 na dianteira. Os 
bancos também predominavam no fim do primeiro trimestre de 2019. 

O investidor estrangeiro, quando entra em Brasil, costuma 
comprar o fundo de índice EWZ. Ele emula o Ibovespa e tem grande 
peso de Vale, Petrobras e bancos. Ficar totalmente fora desses papéis 
seria perder a onda desse fluxo de capital estrangeiro (½ dos valores 
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da bolsa de valores brasileira) com moeda forte para comprar ações 
de moeda fraca. 

Fundos de Previdência Complementar 

Os Fundos de Previdência não escaparam dos perversos efeitos 
da pandemia. Foram vários os meses de captação líquida negativa 
durante o ano. Só́ o mês de outubro subtraiu quase R$ 5 bilhões 
dessa indústria, segundo levantamento da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).  

Os saques ocorreram por diferentes motivos:  

1. a crise econômica, derivada do isolamento social, fechou lojas e 
elevou o desemprego,  

2. a redução da taxa Selic para 2% ao ano,  

3. a inclinação da curva de juros futuros. 

A captação líquida no ano de 2020, até outubro, alcançou R$ 
29,4 bilhões, uma queda de 30,4% em comparação a igual período 
de 2019. Alguns investidores chegaram a sacar o dinheiro e deixá-lo 
parado em conta, com receio de precisar usá-lo da noite para o dia.  

Outros se assustaram com a rentabilidade negativa dos fundos, 
especialmente os de renda fixa, carregados de títulos públicos pré́-
fixados, como as LFTs. Mas os fundos com ações também sofreram. 

Nas EAPC (Entidades Abertas de Previdência Complementar) 
com carteiras de renda fixa, 17% dos fundos tiveram rentabilidade 
negativa no período de um ano por causa dos juros, enquanto nos 
com carteira de ativos em multimercados 42% tiveram retorno 
negativo por causa principalmente da queda da bolsa. 

Em 2021, ainda há volatilidade e estresse para os agentes de 
mercado. Continuam preocupados com o descontrole fiscal dos gastos 
públicos. Por que? Por causa da tributação do lucros e dividendos? 

Este é um tipo de investimento em longo prazo, pois oferece 
benefícios fiscais só́ efetivos em prazos mais longos de dez anos. Não 
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é hora de sacar. Essa taxa de juro de 2% deve subir até superar a 
taxa de inflação.  

A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é 
o maior fundo de Previdência Fechada. Seu patrimônio líquido 
representa cerca de ¼ de toda a indústria de fundos de pensão 
fechados e possui a maior carteira de ações.  

Ele vendeu R$ 36 bilhões em participações em renda variável 
desde 2018 a té ma io de 2021 (Va lo r, 12/05/21) . Os 
desinvestimentos, realizados no Plano 1, o maior e mais maduro da 
entidade, incluíram participações dos dez maiores ativos em bolsa. Os 
nomes incluem papéis como Vale, Ambev, Petrobras e Banco do 
Brasil. 

Com o movimento, o percentual de renda variável passou de 
50,3% para 44,9% da carteira do plano. O objetivo é aumentar a 
segurança sem comprometer a liquidez do pagamento de benefícios.  

A prioridade do reinvestimento são os títulos públicos de longo 
prazo. O Plano 1 fechou o primeiro trimestre de 2021 com superávit 
de quase R$ 16 bilhões, acima dos R$ 13,92 bilhões registrados ao 
fim do ano 2020, uma rentabilidade de quase 4%. 

Nas maiores participações, faz um trabalho de vendas aos 
poucos, fazendo a migração para a renda fixa e tornando o plano 
mais seguro. E o superávit dá proteção para as oscilações do 
mercado.  

Este ano, ainda deve haver alguma volatilidade, é sempre bom 
ter um superávit para ajudar a suportar potenciais solavancos. Além 
das vendas em bolsa, o desinvestimento dos últimos dois anos incluiu 
a Oferta Pública Inicial de ações (IPO, em inglês) da Neoenergia, em 
2019, quando a Previ levantou R$ 1,5 bilhão. 

No ano 2020, no auge da crise do coronavírus, o fundo de 
pensão chegou a ter um déficit de quase R$ 24 bilhões, mas com a 
reversão do cenário, encerrou 2020 com o resultado positivo. O 
desempenho de abril e maio de 2021, até o momento, estão 
inclinados a aumentar o atual superávit. 
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A redução do percentual de renda variável não implica em a 
Previ não mais investir no segmento. A busca é por participações 
mais líquidas e uma carteira menos concentrada, tendo os IPOs como 
um dos caminhos.  

Uma grande quantidade de IPOs é favorável para a Previ 
porque pode escolher melhor. Quando tem poucas opções, fica com 
pouca margem para avaliações e escolhas. A estratégia também vale 
para o Previ Futuro, plano de contribuição variável. 

Com a queda da participação da renda variável, por outro lado, 
o percentual da carteira de renda fixa da Previ passou de 40,8% 
passou para 46,6% do portfólio total do Plano 1. O foco são as NTN-
Bs de longo prazo. Assim como estes títulos públicos, os benefícios da 
Previ, cerca de R$ 13 bilhões ao ano, são corrigidos pela inflação.  

Entre 2020 e 2021, a entidade já comprou mais de R$ 25 
bilhões em NTN-Bs. A Previ fica comprada até o vencimento e, apesar 
de haver oscilação em momentos mais complexos, as NTN-Bs deixam 
o plano mais seguro ao longo do tempo, diminuindo, por exemplo, a 
influência negativa da inflação. 

A meta atuarial do Plano 1 é de INPC mais 4,75%. No início de 
maio de 2021, era possível comprar uma NTN-B de longo prazo a 
4,6%. O pedaço faltante para atingir a meta atuarial é muito pouco. 
A NTN-B cumpre a função de ‘hedgear’ o passivo e contribuir para a 
rentabilidade. 

A Previdência Aberta é investimento adequado para quem 
pensa no futuro. Cada vez mais gente pessoas investem no produto: 
o volume total dos fundos avançou 9% nos últimos 12 meses de um 
ano ruim como o passado. 

Para ajudar na escolha de a quem quer delegar a gestão dos 
recursos da aposentadoria, a FGV-SP avaliou cerca de 600 fundos 
com patrimônio líquido total de R$ 759,1 bilhões e ranqueou as 
gestoras capazes de, no conjunto da obra, entregar os melhores 
resultados. 

A classificação dos fundos foi baseada em dois critérios, 
conforme o prazo de análise. Para os períodos de um e três anos, foi 
usado o índice de Sharpe. Considera a relação entre retorno e risco.  
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Para os intervalos de cinco a sete anos, considerou-se o retorno 
obtido pelo fundo em relação ao seu benchmark. Poderia ser a taxa 
DI ou a combinação entre taxa DI e o Ibovespa (principal índice da 
B3). Por esses critérios, destacaram-se como melhores gestoras 
Bradesco, Itaú́ e Brasilprev. 

O Bradesco ocupa o topo do ranking e seu gestor enxerga os 
fundos multimercados como os mais acertados para enfrentar o 
cenário de juro baixo e de turbulências, devido às suas características 
de diversificação de ativos dentro de um único produto. Multimercado 
se mostrou agregador de valor.  

Esses fundos tiveram desempenho bem melhor face aos fundos 
de baixo risco. O investidor tem gostado. A carteira de previdência do 
Bradesco saiu de posição de 90% em renda fixa para 76%, em dois 
anos, e hoje, 19% estão em multimercado. 

Os fundos multimercados em previdência representaram 35% 
de toda a captação da seguradora do Bradesco no produto em 2020. 

Mas nem mesmo o bom resultado conseguiu reter o investidor 
em casa. No ano 2020, até outubro, a captação líquida da instituição 
ficou negativa em R$ 7,57 bilhões, conforme dados da ANBIMA. O 
Bradesco possui o segundo maior patrimônio líquido (PL) em 
previdência sob gestão no país, com R$ 210 bilhões. 

No ano passado, a Brasilprev, líder em total de PL sob gestão, 
com R$ 300 bilhões.  Tem 2 milhões de clientes. A rede de 
distribuição dos fundos é ancorada em canais digitais e nas agências 
do BB. A carteira de Previdência é formada por 13% de recursos em 
PGBLs e 87% em VGBLs, segundo dados de setembro de 2020 da 
Fenaprevi. 

Ela arrecadou R$ 42,2 bilhões e apresentou captação líquida de 
R$ 13,3 bilhões. Houve esforço da Brasilprev para orientar o 
investidor sobre a possibilidade de portabilidade interna para 
produtos mais arrojados. No período, R$ 10,8 bilhões saíram da 
renda fixa para o multimercado e, das vendas novas, 39% aderiram a 
esses fundos. 
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O Itaú vem seguindo o mesmo caminho e lançou uma família 
de produtos, onde prioriza os fundos multimercados, com tíquete de 
entrada a partir de R$ 1. Ele dá acesso a ativos no exterior.  

A carteira da Itaú́ Asset Management é diversificada e, além de 
bolsa local tem também títulos prefixados, NTN-Bs com vencimentos 
curtos e longos, títulos imobiliários, de infraestrutura, bolsas 
americana, europeia e japonesa. A aposta do banco, com R$ 177,57 
bilhões sob gestão em previdência, é os multimercados continuarem 
a despontar na preferência do investidor. No ano 2020, até outubro, a 
carteira de previdência do Itaú́ também apresentou uma redução de 
R$ 808 milhões em captação líquida. 

Como resultado de ações de Educação Financeira dos clientes, 
maior oferta de produtos para diferentes perfis e flexibilização da 
regulamentação nos últimos anos, a Previdência Privada nas grandes 
instituições de varejo e nas seguradoras independentes conseguiu 
evitar uma grande onda de resgates com a crise da pandemia. 
Embora a captação líquida tenha diminuído 22,2% nos nove primeiros 
meses deste ano em relação a igual período de 2019, não houve 
evasão de recursos. 

Nesse intervalo, conforme dados da Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), os resgates subiram de R$ 
52,9 bilhões para R$ 59,5 bilhões, mas as seguradoras observaram 
uma recomposição da arrecadação posteriormente. Feitas as contas 
para um período de crise aguda e inédita, as saídas não 
comprometeram o desempenho do setor. 

!  
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A rentabilidade dos fundos de Previdência Aberta nos 12 meses 
terminados em outubro de 2020 ficou aquém dos resultados de 
períodos anteriores, conforme o “Ranking de Previdência Valor/
FGV” (Valor, 21/12/20).  

O resultado não surpreende em razão dos impactos negativos 
da pandemia, tanto nos ativos de renda fixa, caso dos títulos públicos 
e de crédito privado, como na renda variável, principalmente no 
primeiro semestre, quando o Ibovespa caiu para 63.569 pontos, no 
fim de março de 2020, após ter alcançado a marca recorde de 119.527 
pontos em janeiro. Essa volatilidade pegou em cheio os produtos de 
multimercado e balanceados 30-49. 

Por ser investimento de longo prazo, a recomendação de 
especialistas foi não se deixar levar pelo pessimismo e aguardar a 
retomada da economia a patamares favoráveis, exceto em situações 
nas quais a taxa de administração esteja em níveis elevados ou as 
perspectivas do fundo não estejam em sintonia com o planejamento 
financeiro previsto para a aposentadoria. 

Com um patrimônio líquido de R$ 977,67 bilhões, em novembro 
de 2020, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades do 
Mercado Financeiro e de Capitais (ANBIMA), os fundos previdenciários 
estavam majoritariamente concentrados em renda fixa, que agregam 
R$ 883,6 bilhões. O restante estava distribuído em fundos de ações 
(indexados e ativos) multimercados e balanceados.  

Regulamentados no fim do ano 2019, os fundos de ações 
devem conter, no mínimo, 67% de sua carteira em ativos de renda 
variável. Por ainda não completarem um ano de vida, não foram 
objeto do estudo, mas já despertam a atenção dos investidores, com 
aportes de R$ 30,6 bilhões. 

No caso da renda fixa, houve uma depreciação dos papéis em 
função das incertezas da economia. Quanto aos títulos públicos, os 
papéis de curto prazo foram afetados pela marcação a mercado 
devido ao risco-país. No crédito privado, houve o receio de 
inadimplência das empresas emissoras.  

Nem mesmo os fundos com posições compradas em dólar 
conseguiram amortizar as perdas. A regulamentação permite apenas 
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10% dos ativos estarem ligados a câmbio, ou seja, não é suficiente 
para reverter os resultados. 

Investidor de Previdência não deve ter “cabeça de trade” e fazer 
saques em curto prazo. O tempo mínimo é a partir de três anos. 
Previdência é um ótimo investimento de longo prazo em razão dos 
benefícios fiscais para quem adotou um plano PGBL, das alíquotas 
menores da tabela regressiva e da não aplicação do come-cotas. 

A legislação ainda é engessada em se tratando de um produto 
voltado para geração de renda na aposentadoria. Até cinco anos 
atrás, só́ havia produtos de bancos e de seguradoras tradicionais.  

Com a entrada dos multimercados e dos fundos de ações, é 
possível encontrar produtos estruturados em renda variável, com 
gestão ativa de gestores independentes, capazes de propiciar um 
bom rendimento no futuro. Mas, nem sempre o gestor acerta em 
todas as alocações e períodos como os de 2020 podem se repetir. 

Com relação às taxas de administração, o patamar tolerável 
deve ficar em 2% para fundos de gestão ativa de renda variável. 
Porém, é possível encontrar fundos de renda fixa com gestão passiva 
sem cobrança de taxa. 

Um ponto pouco lembrado pelos investidores é a expectativa de 
renda vitalícia futura, calculada por meio da tábua atuarial (ou tábua 
de vida) BR-EMS, em vigor desde 2010 e atualizada a cada cinco 
anos. Todo gerente de banco ou corretor deveria explicar ao cliente 
no momento da venda ou na portabilidade. 

A tábua BR-EMS é utilizada pelas seguradoras para calcular por 
quanto tempo o investidor irá receber as parcelas de renda vitalícia 
na data fixada de resgate do plano. O cálculo é feito de acordo com a 
expectativa de juros futuros considerando a idade do cliente, seu 
estilo de vida, local onde vive e projeção da vida média do brasileiro 
na data prevista, dentro da modalidade (PGBL ou VGBL) e da tabela 
(progressiva ou regressiva). 

Quem contratou um plano em 2020 irá resgatar em um cenário 
com maior expectativa de vida. Os contratantes de planos anteriores 
a 2010, em média, acabarão recebendo maiores parcelas, porque o 
cálculo pela antiga tabela previa uma expectativa de vida mais baixa. 
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A Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público 
(Funpresp) pretende acelerar a diversificação de sua carteira, iniciada 
no ano passado, e ampliar seus investimentos em ações, crédito 
privado e exterior, aliem de passar a colocar recursos em fundos 
imobiliários. Para atrair mais participantes, ainda negocia com a 
Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) 
permissão para que os participantes realizarem saques parciais de 
suas contribuições. 

Um pouco antes da pandemia, o fundo decidiu por uma 
diversificação maior da carteira, no início de 2021 com o total de R$ 
3,7 bilhões, tomando mais risco para garantir a rentabilidade buscada 
de IPCA mais 4% ao ano, diante da queda da taxa básica de juros 
(Selic) nos últimos anos. Por sua projeção, essa carteira deve somar 
R$ 5 bilhões no fim de 2021. 

De 2019 para 2020, a participação de ações na carteira mais 
que dobrou, passando de 5,74% para 13,5%, e a ideia é chegar a 
19,20% no fim deste ano. O fundo também quer intensificar as 
aplicações no mercado externo e no crédito privado. Em 2019, a 
Funpresp não tinha investimento externo, mas o valor subiu para 
3,72% em 2020 e deve chegar a 6% até dezembro. 

O s i nve s t imen t o s em c r éd i t o p r i vado v ão s ub i r 
significativamente saindo de 0,33% em 2020 para 12,10% em 2021. 
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Neste caso, o fundo fez uma consulta pública para contratar gestor 
especializado e, com isso, ter mais segurança para investir.  

A ideia é colocar dinheiro em empresas ligadas a atividades 
econômicas como commodities, tecnologia e saúde. Investimento em 
concessão seria feito via fundos. Neste ano, a Funpresp quer começar 
também a direcionar recursos para o mercado de fundos imobiliários. 

Toda a mudança no portfólio ocorre em detrimento dos 
investimentos em títulos públicos federais. Em 2019, representavam 
93,52% da carteira, recuaram para 82,08% em 2020 e devem chegar 
a 60,66% até o fim ano. Vai selecionar os ativos tentando balancear 
as carteiras em torno de risco e retorno. 

No ano passado (2020), o fundo atingiu a marca de 100 mil 
participantes. Parte do aumento se deve à abertura de prazo para 
adesão dos servidores públicos federais ao fundo. 

A Funpresp aguarda a aprovação pelo Congresso Nacional do 
Projeto de Lei (PL) para assumir a administração de planos de 
benefícios estaduais, distritais e municipais. A reforma da 
Previdência, promulgada em novembro de 2019, estabeleceu que os 
Estados e os municípios com regimes próprios de previdência criem 
regimes complementares até novembro de 2020 e permitiu esse 
serviço ser oferecido por entidades fechadas e abertas de previdência. 

Para a Funpresp operar neste mercado precisa da aprovação do 
PL. No caso da participação de entidades abertas, ainda depende de 
regulamentação da matéria pelo governo. 

A Funpresp completou oito anos no dia 4 de fevereiro de 2021 e 
foi criada com objetivo de atenuar o elevado déficit do regime de 
previdência dos servidores públicos, dando sustentabilidade ao 
sistema no longo prazo. Com a medida, trabalhadores ingressantes 
no serviço público a partir de 2013 passaram a ter a aposentadoria 
limitada ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
atualmente em R$ 6.433,57. Se quiserem receber um valor maior 
que esse limite, os servidores têm de aderir à Funpresp. 

Para responder à questão se a Previdência Aberta sempre é 
vantajosa para obter beneficio fiscal na declaração de Imposto de 
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Renda é necessário entender os principais tipos de previdência 
privada existentes, conhecidos como PGBL, VGBL e planos instituídos. 

Quando se trata de VGBL (Vida Gerador de benefício Livre), 
falamos de um plano de acumulação sem o beneficio fiscal no 
Imposto de Renda (IR) com características mais próximas de um 
seguro de renda por sobrevivência. No PGBL (Plano Gerador de 
Beneficio Livre) o contribuinte consegue postergar o pagamento do IR 
e, com isso, garantir, além da cobertura por sobrevivência, um 
planejamento tributário. 

Os planos instituídos são aqueles ligados a entidades de classe 
e cooperativas de crédito e, em termos de tributação, se assemelham 
aos PGBL. 

O que vai direcionar o leitor para cada modelo depende 
justamente da forma como se declara o Imposto de Renda. Caso faça 
a declaração simplificada, não há despesas inseridas na declaração e 
o desconto será́ de 20% sobre os rendimentos tributáveis. Nesse 
caso, não faz sentido contratar um plano de previdência, porque 
outras aplicações financeiras podem fazer o dinheiro render. 

Se o contribuinte faz a declaração completa, as despesas são 
inseridas no sistema e cada uma terá́ seu limite específico. Com foco 
na previdência privada, o limite de contribuição é de 12% sobre os 
rendimentos tributáveis para se usufruir do benefício fiscal. 

A previdência privada possui outras vantagens além do 
benefício fiscal. Primeiro, a sua legislação, criada a partir da lei 
complementar 109 de 2001, trouxe uma série de mecanismos de 
proteção ao contribuinte, como uma fiscalização rígida sobre as 
entidades de previdência privada e padrões de investimentos 
financeiros mais transparentes com limitações para alavancagem ou 
investimentos arriscados. 

Outra vantagem advinda da Previdência Privada é a geração de 
uma renda futura, ou seja, o leitor consegue fazer uma programação 
para gerar no futuro uma renda complementar à sua aposentadoria. 

Existem diferentes tipos de renda futura. Quando há a 
contratação de renda o participante perde a propriedade sobre o 
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montante acumulado. Ele passa a ser da seguradora, pois ela tem a 
obrigação de cumprir com os pagamentos de renda. 

Com isso, o investidor passa a ter alguns riscos, tais como a 
morte prematura. Dependendo do tipo de renda escolhida pelo titular, 
caso este tenha uma morte prematura, os beneficiários podem não 
ter direito ao restante do saldo, salvo os planos instituídos. Estes não 
possuem essa desvantagem e garantem o repasse de 100% dos 
recursos aos beneficiários. 

É muito importante pesquisar as taxas de administração e 
carregamento cobradas antes de contratar qualquer um deles. Elas 
podem corroer o patrimônio e atrapalhar seu planejamento futuro. 

Outra vantagem da previdência privada é o planejamento 
sucessório, porque não compete com os bens compartilhados em 
caso de falecimento. Alguns estados isentam dela o ITCMD (Imposto 
De Transmissão Causa Mortis e Doação). Um ponto de atenção é 
haver jurisprudência para evitar má́-fé́ na transmissibilidade de bens 
ou blindagem patrimonial. 

Portanto, no caso de quem faz a declaração completa, para 
receber a devolução do excesso de imposto de renda descontado na 
fonte, vale considerar esse benefício por ele aumentar essa 
devolução. É necessário comparar as taxas de administração e 
carregamento de cada plano e analise as alternativas em termos de 
rentabilidade do patrimônio, como um titulo público e privado, fundos 
de investimento e ações. 

São do is os t ipos de p lanos de prev idênc ia mais 
comercializados: PGBL e VGBL. Existem também duas modalidades 
de tributação, definidas no ato da contratação: progressiva 
compensável ou regressiva definitiva. 

No VGBL, a tributação incide sobre os rendimentos. Nos planos 
da modalidade PGBL, a tributação recai sobre o montante acumulado 
(aportes + rendimentos), e as contribuições efetuadas durante o ano 
poderão servir para abatimento fiscal até o limite de 12% da renda 
tributável. Por essa razão, o plano PGBL é indicado para quem realiza 
a declaração de imposto de renda no modelo completo. 
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Dessa forma, caso se realize o resgate total do plano VGBL com 
tributação na modalidade “progressiva compensável”, será́ cobrada 
(na fonte) uma alíquota de 15% sobre os rendimentos. Mas esse 
percentual poderá́ ser maior, pois o ajuste deve ser realizado na 
declaração anual de imposto de renda e os rendimentos do plano, 
lançados no campo “rendimentos tributáveis recebidos de PJ”, de 
acordo com os dados fornecidos no informe de rendimentos do seu 
plano.  

À vista disso, o percentual de recolhimento total sobre os 
rendimentos de plano VGBL pode chegar a 27,5%, mas 15% já foram 
pagos, portanto o valor devido nesse cenário seria de 12,5%. 

Por exemplo, se o saldo no plano VGBL com tributação 
compensável for de R$ 100 mil e a soma de todos os aportes 
realizados for de R$ 90 mil. O seu rendimento foi de R$ 10 mil, 
portanto, serão cobrados no ato do resgate 15% (R$ 1.500,00).  

Esses mesmos R$ 10 mil deverão ser informados na declaração 
de ajuste anual como rendimentos tributáveis conforme 
apontamentos do informe de rendimentos. O valor do imposto retido 
na fonte deve ser informado no campo adequado e o restante, se 
devido, será́ cobrado conforme a tabela progressiva de Imposto de 
Renda Pessoa Física vigente. 

Alguns detalhes devem ser observados antes da contratação de 
um plano de previdência. O horizonte de tempo é uma variável 
importante para a escolha do modelo de tributação correto. No 
modelo regressivo, quanto maior for o tempo do investimento, menor 
será́ a alíquota de imposto devido. Esse modelo inicia com uma 
alíquota de 35% e reduz cinco pontos percentuais a cada dois anos. 
Após dez anos, atinge o valor mínimo de tributação (10%). 

Nessa modalidade, a tributação é definitiva e não há 
necessidade de ajuste na declaração anual. Cada aporte terá́ 
contagem independente e, caso sejam realizados resgates parciais, 
serão priorizados os valores com as menores alíquotas. 

Outro ponto importante é a modalidade dos investimentos do 
fundo contratado. De acordo com a Anbima, as classificações 
dividem-se, de modo amplo, em renda fixa, ações, balanceados e 
multimercados. É necessário escolher sempre o mais adequado ao 
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perfil de investidor e ao seu horizonte de tempo. Sempre questionar 
as taxas de administração antes da contratação e verificar se não 
existem outras taxas embutidas, como taxas de carregamento, por 
exemplo. 

A previdência também pode ser utilizada como ferramenta de 
planejamento sucessório. Em caso de falta do titular, os valores do 
plano são distribuídos aos beneficiários e não são integrados ao 
inventário, gerando assim uma economia de custos na sucessão. 

Finalmente, é necessário ficar atento às minúcias. A escolha 
correta do plano, da modalidade de tributação e de um fundo 
alinhado com o perfil de investidor e sua tolerância a risco fará toda a 
diferença no longo prazo. 

Investidores Estrangeiros 

No ano de início da pandemia, até maio de 2020, o Ibovespa 
amargou queda de -43,86% em dólar. Um movimento pior se 
comparado ao de outros emergentes, como África do Sul, com queda 
em dólar de -28,77%, México (-28,8%), Rússia (-21,25%) e Turquia 
(-19,95%). Em março de 2020, no ápice da crise, o Ibovespa recuou 
51,05% em dólar. 

O Mercado exagerou com baixa da bolsa e desvalorização 
cambial significativas durante a crise, assim como errou ao precificar 
uma queda do Produto Interno Bruto (PIB), muito acima de -4,1% 
em 2020. Por exemplo, em maio, já se percebia uma recuperação dos 
preços das commodities. 

Há uma correlação forte das commodities com bolsas de valores 
da América Latina e na metade de maio as commodities começaram a 
melhorar. Isso começou a dar esperança em relação à América Latina 
e suas bolsas de valores abandonadas. 

Em meados de 2020, o fluxo da pessoa física na bolsa estava 
positivo em R$ 35,27 bilhões, enquanto os investidores estrangeiros 
já tinham sacado R$ 76,85 bilhões no ano – volume recorde para 
toda a série histórica, iniciada 1994. Durante todo o ano anterior de 
2019, os saques dos estrangeiros foram de R$ 44,5 bilhões. 
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3.2 - Movimentação dos Investidores Estrangeiros Mensal (R$ Milhões) 3.2 - Monthly Financial Movement of  Foreign Investors (BRL million)
Mercado Secundário /  Secondary Market

Compras /  Buyers (A) Vendas /  Sellers (B)
Jan/Jan/20 206.654,2 225.812,0 853,4 (18.304,3)
Fev/Feb 225.559,8 246.531,4 11.295,2 (9.676,3)

Mar/Mar 351.454,6 375.662,5 0,0 (24.207,9)
Abr/Apr 260.506,5 265.575,6 0,0 (5.069,1)
Mai/May 248.298,2 255.739,4 18,3 (7.423,0)
Jun/Jun 318.668,7 318.325,7 1.521,2 1.864,2
Jul/Jul 288.663,5 297.072,1 3.103,0 (5.305,5)

Ago/Aug 299.693,0 300.137,1 2.093,8 1.649,8
Set/Sep 278.998,4 281.395,5 4.164,0 1.766,9
Out/Oct 282.429,0 279.561,7 5.912,0 8.779,3

Nov/Nov 352.556,0 319.233,0 259,1 33.582,1
Dez/Dec (*)(* **) 330.292,8 310.548,6 19.744,3

ANOS ANTERIORES /  PREVIOUS YEARS
Ano /  Year Compras /  Buyers (A) Vendas /  Sellers (B) IPO /  Follow On (C) (* * ) A+C-B (Saldo) /  A+C-B (Balance)

2020 3.443.774,8 3.475.594,5 29.220,0 (2.599,7)
2019 1.895.754,5 1.940.271,9 39.822,9 (4.694,5)
2018 1.487.106,1 1.498.627,2 5.821,6 (5.699,4)
2017 1.045.625,5 1.031.271,5 21.439,2 35.793,2
2016 967.617,6 953.292,2 4.867,6 19.193,0

Mês /  Month IPO /  Follow On (C) (* * ) A+C-B (Saldo) /  A+C-B (Balance)
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No acumulado do 1º semestre de 2021, chegaram ao País cerca 
de R$ 2,2 trilhões em compra de ativos e operações envolvendo 
IPOs/Follow On e saíram R$ 2,1 trilhões em vendas, o que resulta em 
superávit de R$ 63 bilhões de capital estrangeiro. Em comparação ao 
mesmo período de 2020 o salto foi de 200%. 

Caso o fluxo continue positivo até dezembro, será o maior 
aporte já recebido pela Bolsa brasileira desde 2009, quando os 
estrangeiros trouxeram R$ 50 bilhões para o mercado de 
investimentos doméstico. No ano anterior, o Brasil tinha sido 
considerado Grau de Investimento, classificação de risco dada por 
agências de rating para países com boas chances de honrar dívidas. 
O selo, entretanto, foi perdido durante o golpismo de 2016. 

A recuperação da confiança nos últimos meses é notável, mas a 
base de comparação é baixa. A brasileira chegou a ser a pior bolsa de 
valores e a moeda mais depreciada do mundo nos dois primeiros 
meses de 2021. 

Investimentos estão sujeitos à oscilação de preços, podendo 
recair em perdas patrimoniais decorrentes dos riscos aos quais estão 
expostos. Entre janeiro e fevereiro, o Ibovespa desabou 7,5%, saindo 
dos 119.024,29 pontos alcançados no primeiro pregão do ano, para 
110.035,17 pontos ao final do bimestre. Até 8 de março, o real 
estava entre as moedas mais desvalorizadas frente ao dólar no 
mundo, após uma queda de 11,6%. 

No período, o saldo de capital estrangeiro saiu de um superávit 
de R$ 24,5 bilhões, no primeiro mês de 2021, para duas quedas 
consecutivas, de R$ 3,9 bilhões e R$ 4,6 bilhões, em fevereiro e 
março.  

A partir da eleição de Joe Biden na presidência dos Estados 
Unidos e sua posse, os investidores passaram a esperar o impacto do 
pacote de estímulos trilionário à economia americana fazer o dólar 
arrefecer em relação a moeda de países emergentes. Os maiores 
estímulos também poderiam aquecer ainda mais a demanda por 
commodities e impulsionar empresas da B3 ligadas a esses insumos. 

Começou a se formar o consenso de ter mais fluxo de 
investidores estrangeiros para os mercados emergentes, após a 
valorização do dólar no primeiro semestre. Com um novo ciclo global 



!  101

de commodities se formando, os países emergentes tradicionais, 
aqueles fora da Ásia (Brasil, México, África do Sul e Rússia) 
começaram a se beneficiar. 

Além do ciclo de alta das commodities, outros fatores criaram 
um cenário encorajador para os investidores estrangeiros no Brasil. A 
alta de 1,2% no PIB ficou acima das expectativas do mercado. 

O Ibovespa subiu 7% entre 1º. de maio e o fim de junho. 
Chegou a atingir o pico histórico nominal de 130.776 pontos no início 
do mês.  

A relação dívida/PIB se esperava atingir 100% no fim do ano 
passado, mas está em 82% em meados de 2021. Mas o principal 
fator de atração dos investidores estrangeiros parecia ser o ciclo de 
alta das commodities, porque 36% das ações na bolsa de valores 
brasileira são de empresas ligadas ao setor exportador. 

Mesmo com o boom nos preços das matérias-primas, o 
mercado de ações continuaria atrativo em relação aos preços dos 
ativos. Ele está negociando a um P/L – preço sobre lucro, indicador 
usado para avaliar se determinado preço está ‘caro ou barato’ – de 
11 vezes, abaixo da média histórica. É um desconto de 52% em 
relação ao S&P 500, a bolsa americana. 

Na visão neoliberal obcecada com o ajuste fiscal, os 
investidores estrangeiros ensaiariam uma volta para as terras 
brasileiras, devido o afastamento do risco fiscal. Na verdade, é a alta 
na demanda por insumos o principal fator.  

Levam em conta também o movimento estrutural de ‘transação 
energética’. Especulam sobre a substituição de combustíveis fósseis, 
mais poluentes, por energia renovável. 

Este é o principal tema de investimentos dos próximos 10 anos. 
Para construir toda a infraestrutura para o mundo passar a ser 
movido por energia renovável, é necessário uma série de 
commodities.  

As principais são terras raras, cobre, cobalto, lítio. Com essa 
disponibilidade, o Brasil terá uma tendência secular de commodities 
se apreciando. 
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Um terceiro fator apontado é o ciclo de alta dos juros. A 
disparidade entre juros, face à depreciação esperada da moeda 
nacional, atrai ainda mais o investidor de fora.  

No passado, os investidores estrangeiros tinham entradas mais 
fortes na renda fixa, com a Selic mais elevada e o dólar forte. Embora 
ainda esteja longe da disparidade anterior, esse investidor estrangeiro 
em renda fixa pode ser mais remunerado com a Selic aumentando. 

!  

O investidor estrangeiro era responsável por 49,52% do capital 
negociado na B3 no fim do 1º. semestre de 2021. Geralmente, são 
investidores com grande patrimônio em dólares, mas ainda assim 
seguem com cautela quanto a entrar com dólar forte e sair com dólar 
fraco para maximizar o ganho especulativo. 

Eles não investem em qualquer empresa nacional. Sempre 
questionam se vale a pena investir em ações de valor sustentado por 
dividendos ou de crescimento rápido. A maioria ainda tem exposição 
a uma carteira mais defensiva de Brasil, ou seja, uma tese ainda 
mais conservadora do País. Não querem vir comprar ações mais 
arriscadas. 
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Atualmente, o investidor global, vindo para a B3, ainda pensa 
só no curto e médio prazos. Os grandes investidores estrangeiros, 
como os fundos de pensão norte-americanos com investimentos 
globais, só voltarão para a bolsa brasileira caso o país recupere o 
grau de investimento. 

Na verdade, a participação dos investidores está mais bem 
dividida na B3: meio a meio. Durante todo esse período de pandemia, 
quem segurou a onda no mercado acionário foi o investidor pessoa 
física e os institucionais por causa da fuga da renda fixa. Agora, estes 
começaram a sair e o investidor global começa a voltar. 

Tributação de Dividendos para Fundos de Investimentos 

Algumas mudanças previstas na última versão da reforma do 
imposto de renda são consideradas benéficas para o setor de fundos, 
enquanto outras mantidas no texto podem representar um 
desestímulo ao investimento em capital de risco. 

!  
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Pelo parecer do relator, os fundos de investimentos em Índices 
de Mercado (ETF) tendem a ganhar apelo porque deixam de ser 
disciplinados por instrução normativa. O enquadramento dos fundos 
de ações fica mais rígido e será necessário ter 75% da carteira nessa 
classe de ativos, ante os 67% atuais, para ter a classificação 
tributária que prevê alíquota de 15%. Os fundos de investimentos em 
direitos creditórios (FIDC) passam a ser taxados também em 15%, 
saindo da regra da tabela regressiva, incidente nos portfólios de 
renda fixa: de 22,5% a 15%, conforme o prazo. 

Os ETFs são regulamentados por uma instrução normativa da 
Receita Federal e por uma lei geral sobre fundos de renda fixa e 
podem ganhar mais diversificação. O projeto do governo não tratava 
do tema, mas o relator incorporou regras à proposta após conversas 
com representantes do setor. Tinha omissão na legislação sobre esses 
fundos e o parecer traz segurança jurídica para um mercado 
crescente no mundo. 

Os ETFs no Brasil são mais atrelados ao mercado de ações 
(existem oito hoje) em vez de títulos de renda fixa. O objetivo desses 
fundos é perseguir a média de rendimento de uma determinada 
carteira, por exemplo, a do Ibovespa. As regras do projeto valerão 
para fundos de índice em ações, imobiliários, de criptoativos, moedas 
e commodities. Os de renda fixa estão excluídos. 

A regulamentação dos ETFs é de duas décadas atrás, mas 
poucos fundos foram lançados por insegurança sobre como, por 
exemplo, seria a tributação. Qualquer questionamento sobre isso 
cairia no CPF / CNPJ do administrador do fundo. Essa indústria de 
índice já estava crescente no mundo todo e no Brasil, com novos 
produtos lançados no último um ano e meio, e vai crescer ainda mais. 

O projeto determina todos os fundos de índice pagarem 15% de 
imposto de renda no resgate. Por causa da insegurança jurídica 
existente, um portfólio para perseguir o desempenho de um índice 
com 81 fundos imobiliários, por exemplo, previa no seu regulamento 
taxação em 20%. 

O projeto também deve garantir mais segurança jurídica para 
fundos de índices em criptomoedas (dois foram lançados neste ano 
na B3). Propiciará o lançamento de produtos ligados a commodities, 
como ouro, na linha do já observado no exterior. 
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Com a taxação de 20% sobre a distribuição de lucros e 
dividendos das empresas proposta pelo governo, na versão inicial da 
reforma, os mais recentes pareceres do relator trouxeram mudanças 
na sistemática de distribuição desses valores por meio de fundos de 
investimentos. A regra criada traz poucas diferenças para os 
investidores, mas facilitará a administração operacional dos fundos, 
principalmente naqueles com milhares de participantes. 

Se o fundo tiver mais de cem cotistas e não houver 
concentração substancial das cotas em nenhum deles, os dividendos 
serão incorporados ao valor patrimonial das cotas após um desconto 
na fonte de 5,88%, ficando no próprio fundo para reinvestimento e só 
taxados na hora do resgate, quando o investidor pagará 15%.  

Se o portfólio tiver menos de cem participantes ou um deles 
tiver mais do que 25% das cotas, o repasse dos dividendos ocorrerá 
diretamente para o cotista, com pagamento da alíquota de 20%, dos 
quais 5,88% serão retidos na fonte pela empresa distribuidora dos 
lucros. Nesses casos, o dinheiro cairá direto na conta do investidor. 

O recebimento de dividendos só será isento para fundos 
constituídos exclusivamente com recursos de provisões e reservas 
técnicas de Planos de Benefícios de Entidade de Previdência 
Complementar, Sociedade Seguradora e Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual (FAPI). Também terão isenção os fundos com 
propósito exclusivo de incorporação imobiliária, caso possuam pelo 
menos 90% das suas receitas no regime de patrimônio de afetação. 

Os fundos de investimentos em ações terão de ter uma 
exposição líquida maior em bolsa de valores de 75%. Neles, outra 
alteração restringe o considerado ativo equiparado. Não incluirá, por 
exemplo, ações ou fundos de investimentos no exterior nem recibos 
de ações lastreados em companhias não brasileiras. 

O relator manteve as regras já previstas no projeto inicial de 
tornar anual o “come- cotas” (a antecipação do pagamento de 
imposto) tanto para os fundos abertos (semestral), quanto para os 
fechados (tributação não existente). O desconto ocorrerá sempre em 
novembro.  
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Quem possui fundos de investimentos fechados ou exclusivos 
poderá parcelar a tributação sobre o estoque em 24 meses com 
desconto: a taxa cairá de 15% para 10%. 

Como esse tema já vinha sendo discutido em projetos 
anteriores para taxar fundos restritos, hoje isso está mais pacificado 
entre os investidores. Esses veículos continuarão sendo úteis como 
estrutura para planejamento patrimonial e sucessório. Boa parte do 
mercado já se preparou para o fim do diferimento fiscal permitido por 
esse modelo. 

Mas algumas mudanças previstas na reforma podem 
desestimular o investimento em capital de risco, em meio a um ciclo 
de alta de juros. O fim da isenção de imposto na distribuição de 
dividendos vai pegar todos os bolsos dos antes privilegiados.  

Essa tributação, apesar de o Ministério da Economia anunciar 
pegar apenas grandes investidores, vai alcançar as pessoas físicas em 
bolsa. Mesmo quem receber R$ 20 mil em dividendos não vai ter 
isenção. 

Isso ocorre porque o projeto prevê o benefício dessa faixa de 
isenção apenas quando a distribuição tiver como origem companhias 
com faturamento de até R$ 4,8 milhões. Não é o caso de todo o 
universo de companhias abertas. Se fizer um investimento em 
Petrobras, Vale e Banco do Brasil, mesmo sendo pequeno, recebendo 
R$ 10 mil ao ano, vai arcar com a tributação dos dividendos. 

Outra mudança impõe um tributo aos fundos investidores em 
participação em empresas e classificados, de fato, como entidades de 
investimento. 

Os FIPs, grandes financiadores de empresas em diferentes 
estágios, terão a sua dinâmica alterada porque toda vez quando uma 
participação for vendida o administrador terá de considerar como 
distribuído o ganho de capital com aquela alienação e tributá-lo. É 
ruim para a indústria de venture capital e de private equity, pois ela 
usa os recursos para fazer reciclagem de capital.  

Como os gestores têm compromisso com o investidor por 
prazos longos, cinco, dez anos, e muitos deles têm investido em 
empresas de tecnologia, segmento onde os ciclos são cada vez mais 
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curtos, não será possível investir em outras empresas pagar a 
tributação. 

Uma medida considerada benéfica pelo mercado permanece na 
última versão do texto: o come-cotas nos fundos de renda fixa e 
multimercados passará a ser anual, em vez de semestral. 

Para se adaptar a essa reforma tributária, os investidores terão 
de segregar onde faz sentido ter aplicação direta e o que deve 
permanecer na estrutura de fundo. Um exemplo prático é tirar de 
uma carteira de FIP, tanto com companhias abertas quanto com 
fechadas, a parcela dedicada a ações líquidas. 
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Capítulo 4.  
Abertura de Capital em Bolsa de Valores 

Introdução 

Em plena pandemia, o Brasil registrou um recorde no número 
de novas empresas abertas e no saldo de empresas em atividade, 
aponta o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério da 
Economia. Baixe em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-
de-empresas  

Foram 3,36 milhões de novas empresas abertas, o maior 
volume registrado desde 2010. Com isso, o estoque chegou a 19,9 
milhões, também um recorde. Em janeiro de 2021, o país atingiu a 
marca dos 20 milhões de empresas oficialmente em atividade. 

Os números mostram o Brasil ser um país onde se corta direitos 
trabalhistas, aumenta o desemprego e obriga trabalhadores se 
tornarem “pejotizados” (microempresas sem empregados) como 
microempresários. No fim do ano passado, eram 14,4 milhões 
empresas com esse perfil em operação, das quais 2,84 milhões foram 
criadas no ano da pandemia. Cerca de 77% das empresas abertas em 
2020 eram Microempreendedores Individuais (MEIs). 

As pessoas perderam o emprego ou tiveram problemas nos 
negócios. Têm de se reinventar. É um movimento chamado de 
“empreendedorismo forçado.” 

Há nesse universo um grande número de negócios 
embrionários, segundo reportagem de Lucro Aiko Otta (Valor, 
05/02/21). Pessoas optam por abrir MEIs ou microempresas para 
começar a empreender, principalmente no comércio e nos serviços. 

Daí é um salto arriscado dizer “quem acaba carregando o pais 
nas costas são os micro e pequenos”. Somos um país de 
microempresas e microempreendedores?! 

O governo atribui o crescimento no número de empresas às 
medidas de facilitação para abertura de empresas. Outra explicação é 
a exigência de formalização para contratar os empréstimos do 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas
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Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe). 

!  

O Mapa de Empresas mostra: a crise também tem afetado o 
perfil das empresas em operação no Brasil. No ano passado, o setor 
com maior abertura de novas empresas, com 200,7 mil, foi o de 
comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. Foi onde 
também houve maior número de empresas encerradas, com 73,7 mil. 

Ocorreu justamente quando houve a substituição de lojas 
físicas por empresas só com funcionamento no ambiente virtual com 
comércio de vestuário, calçados, eletrônicos, objetos para o lar, 
mercadorias cuja logística de transporte não seja muito onerosa. Em 
2020, as vendas pelo e-commerce cresceram 40%. 

O boletim destaca também o tempo médio para abertura para 
abertura de uma empresa no Brasil ter ficado em 2 dias e 13 horas 
ao fim de 2020. É uma redução de 8 horas (11,6%) em relação ao 
segundo quadrimestre de 2020 e de 1 dia e 22 horas (43,0%) na 
comparação com o fim de 2019. 
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A implantação do “balcão único” deverá reduzir o tempo ainda 
mais. Certamente impactará positivamente a posição do Brasil no 
próximo ranking Doing Business de modo a retratar essas medidas. A 
meta é reduzir a demora a menos de um dia. 

O Balcão Único reúne quatro diferentes portais e sete etapas do 
processo de abertura das empresas. Começou a funcionar em São 
Paulo no dia 15 de janeiro de 2021 e entrou em operação no Rio no 
mês seguinte. Essas são as duas praças pesquisadas pelo Banco 
Mundial para elaborar o ranking Doing Business. 

Abrir empresa é um primeiro passo, talvez o mais fácil. É mais 
difícil sobreviver por vários anos com um negócio bem-sucedido e, 
depois, convencer investidores “donos do capital” a se associar com a 
abertura do capital da empresa, transformando-a em uma Sociedade 
Aberta ou Anônima. 

De janeiro a junho de 2021, das ofertas de ações chegadas até 
O Mercado, R$ 24,4 bilhões, ou 35,8% do total, foram secundárias. 
Ao longo de 2020, a liquidez criada aos donos de empresas ao 
venderem um pouco da sua participação atingiu R$ 53,5 bilhões, R$ 
10 bilhões a menos em comparação às ofertas primárias, nas quais 
os recursos irrigam o caixa das companhias.  

Já os volumes de fusões e aquisições cresceu oito vezes chegou 
a US$ 56,8 bilhões, segundo dados compilados pela “Reuters”. Este é 
um outro passo, cuja análise será deixada para o próximo capítulo. 

IPOs: Capitalização de SAs, Enriquecimento dos Acionistas 
Majoritários e Perda dos Minoritários 

No fim do 1º. quadrimestre de 2021, o número de empresas 
ativas já tinha caído para 18,103 milhões: 15,969 milhões de 
microempresas (88,21%), 925 mil empresas de pequeno porte 
(5,11%) e 1,208 milhão de “outras” (6,67%). Quanto aos 12,682 
milhões de empresários individuais, 10,338 milhões eram MEI e 
2,344 milhões Não-MEI. Sociedades Limitadas eram 4,139 milhões, 
EIRELI 1,015 milhão e Sociedades Anônimas apenas 171.580. 

Entretanto, empresas com ações listadas na bolsa de valores, 
em julho de 2021, eram só 387. O valor de mercado em 30/07/2021 
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atingiu R$ 5,561 trilhões ou US$ 1,086 trilhão. Para comparação, o 
PIB brasileiro em junho era R$ 8,015 trilhões, segundo o Banco 
Central do Brasil. 

Essa diferença demonstra a maior parte pretende emissão de 
debêntures. As empresas aptas são aquelas não vinculadas ao setor 
financeiro com o capital representado por ações, ou seja, sociedades 
anônimas. Essas características se devem ao fato de, para a emissão, 
ser necessário os acionistas estarem de acordo. 

Debêntures são títulos de dívida direta como fosse um 
empréstimo do investidor para quem emite a carta de crédito. É uma 
forma de investimento para a organização com pretensão de se 
manter na renda fixa, isto é, sem risco de volatilidade do retorno, 
mas almejando retorno significativo do capital. 

Como a Sociedade Anônima tem o capital aberto, antes de fazer 
a emissão de debêntures, é preciso executar alguns procedimentos: 

1. convocação de Assembléia Geral para requerer a autorização 
dos acionistas; 

2. registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários – CVM; 

3. escrituração de emissão registrada em Cartório; 

4. negociação de debêntures no mercado, após a emissão. 

Há dois tipos de emissões.  

A emissão pública opera com a venda de títulos e valores 
mobiliários, sendo intermediada por uma instituição financeira, 
responsável por coordenar e estruturar a emissão de debêntures. A 
venda tem divulgação ampla da oferta aos investidores interessados. 

A emissão privada permite a participação de empresas com 
capital aberto e fechado, não sendo necessário passar pela aprovação 
da CVM. O foco desta oferta são os investidores institucionais ou 
aqueles pertencentes à corporação emissora das debêntures. 

Deve constar no documento de emissão: 

1. direitos do debenturista; 
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2. deveres da companhia emissora; 

3. montante da emissão: quantidade de títulos e valor nominal 
unitário; 

4. data de emissão e vencimento; 

5. amortizações e suas condições; 

6. conversibilidade; 

7. forma de remuneração; 

8. prêmios de reembolso. 

Sem o Agente Fiduciário, uma companhia de capital aberto não 
pode emitir debêntures. Nas emissões públicas, essa figura existe 
para a proteção, junto à empresa emissora, dos direitos e interesses 
dos debenturistas. Ele é nomeado, o que deve ser informado, 
obrigatoriamente, na escritura de emissão pública de debêntures, 
lembrando não se tratar de uma posição avalista. 

Além de representar um debenturista, cabe ao Agente informar 
o rendimento dos títulos, analisar a companhia emissora, 
considerando os aspectos econômicos e financeiros, verificar todas as 
garantias e solicitar detalhes das demonstrações financeiras 
publicadas. 

A garantia firme, também conhecida como underwriting firme 
ou puro, é um tipo de subscrição de ações. Este é um processo de 
intermediação realizado entre empresas com necessidade de recursos 
financeiros e as instituições subscritoras. 

A intenção é captar os recursos necessários para facilitar a 
oferta de ações. Sendo assim, a garantia é usada quando uma 
empresa (ou governo) procura levantar capital para financiar seus 
investimentos. Dessa maneira, as subscritoras contribuem na busca 
por investidores e às vezes assumem os riscos da transação. 

No caso da garantia firme, a instituição tem a responsabilidade 
na venda das ações, isto é, ela se compromete com a subscrição 
integral dos ativos e assume o risco caso eles não sejam 
comercializados. Essa modalidade de garantia pode ser usada apenas 
na Oferta Primária de Ações (IPO) ou na emissão de debêntures. 



!  113

Boa parte das empresas, depois de terem feitos suas Ofertas 
Públicas Iniciais (IPO, na sigla em inglês), constataram ter precificado 
suas ações no piso ou abaixo da faixa indicativa de preços, segundo 
levantamento feito pelo Santander com base nos prospectos públicos 
das operações. Das 72 aberturas de capital no acumulado de 2019 
até 27 de julho de 2021, 18 ofertas ficaram na base da faixa e 24 
tiveram de dar mais descontos para irem à bolsa – ou 58% do total. 

O descasamento entre o valor de mercado, projetado pelos 
bancos de investimentos para as empresas, e o de fato aportado 
pelos investidores compradores das ações explica uma parte dos 
fortes descontos nos preços esperados das companhias. 

Com maior demanda das empresas para acessar o mercado de 
capitais, a concorrência entre os bancos para conseguir os mandatos 
das operações ficou mais acirrada. As incertezas sobre a retomada da 
economia e a crise política no país afugentam investidores, sobretudo 
os estrangeiros. Tudo isso também afeta a precificação das ações. 

Mas, mesmo assim, os volumes são recordes. Dados da 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA) mostram: os IPOs e ofertas subsequentes de 
ações (“follow- on”) movimentaram R$ 119,2 bilhões, com 52 
operações em 2020. A expectativa para todo o ano de 2021 é as 
ofertas ficarem entre R$ 150 bilhões e R$ 180 bilhões. 

Foram 28 IPOs em 2020, movimentando R$ 44,3 bilhões. No 
ano corrente, só até o dia 27 de julho, 39 operações foram 
precificadas, totalizando R$ 50,4 bilhões. 

Como exemplo do dito antes, uma das operações mais 
aguardadas do ano, o IPO da Raízen, joint venture entre Cosan e 
Shell, teve sua oferta ajustada – a empresa vai emitir 20% a menos 
de ações que o plano original. A expectativa inicial era levantar até 
R$ 13 bilhões, com lotes extras. Agora, a base deve movimentar 
cerca de R$ 6,7 bilhões. No topo da faixa, a Raízen pode levantar R$ 
10,5 bilhões. 

Cerca de 80% dos recursos iriam para expansão de fábricas de 
segunda geração de etanol e biogás. Com a recuperação dos preços 
das commodities, a companhia reduziu sua necessidade de caixa. 
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Setores financeiro, de saúde e de tecnologia estão entre os das 
principais companhias em busca do mercado de capitais. 

Os investidores estão tendo pouco tempo para avaliar os vários 
processos de IPO colocados na rua nos últimos meses. Há muitas 
ofertas grandes vindo ao mesmo tempo e os investidores não têm 
tempo de analisar os fundamentos. 

O IPO é, no fim, um leilão. Tem muitas empresas querendo 
acessar capital, mas são poucas “as boas histórias de companhias”. 
Com essas narrativas essas poucas conseguem negociar ações no 
topo da faixa. 

Se 2007 foi um ano marcado por entusiasmo no mercado de 
capitais, com muitos IPOs, em especial de empresas financeiras e do 
setor imobiliário, neste ano, há mais empresas de tecnologia no 
pipeline.  

Dada a especulação com base em informações lugares-comuns 
impressionistas – e não uma profunda análise fundamentalista –, é 
difícil saber quanto uma empresa vale. De modo geral, os 
investidores pedem desconto para a compra de ações. Nos processos 
de IPO, os investidores ainda não conhecem o histórico da empresa e 
de seus fundadores. 

Não dá para generalizar o comportamento de precificação de 
ações. Na bolsa brasileira, o “range” [variação] do topo ao piso da 
faixa das ações é maior se comparado ao apresentado em outros 
países. No Brasil, essa diferença chega a ser de 30%. No exterior, 
costuma ser até 20%. 

Quando a empresa se dispõe a fazer o IPO, deve saber: os 
investidores vão testar a faixa indicativa de preços das ações. Nos 
Estados Unidos, país mais maduro para o mercado de capitais, as 
captações, em média, são de cheques entre US$ 200 milhões e US$ 
300 milhões – e não têm uma exigência mínima de “free float” na 
bolsa. No Brasil, a regra é ter, no mínimo, 25% de ações negociadas 
no mercado. 

Free float é uma terminologia utilizada no mercado de capitais e 
se refere às ações destinadas por uma empresa à livre negociação no 
mercado. Designa, portanto, as ações em circulação, excluindo-se 
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aquelas pertencentes aos controladores e aquelas mantidas na 
tesouraria da companhia. 

No Brasil, a valorização do preço das ações no primeiro dia de 
pregão foi em média, neste ano (2021), de 7%. Nos EUA, salta para 
42%. A razão é simples: as ofertas nascem com pouca força, porque 
são precificadas no piso ou abaixo da faixa. 

Hipótese Inverossímil do Mercado Eficiente no Brasil 

Fernando Torres (Valor, 29/07/21) narra: existe uma discussão 
de longa data sobre “a eficiência dos mercados”. O grande número de 
Ofertas Públicas Iniciais de ações (IPOs), relativamente à experiência 
anterior brasileira, nos últimos meses traz alguns pontos dessa 
hipótese para a discussão. 

Eugene Fama tratou o tema da eficiência como “hipótese”. 
Disse ela poder se dar da forma fraca, semiforte e forte. Não é uma 
discussão onde só se pode dizer “sim” ou “não”. 

Nesse caso, o jornalista não observa a situação quando não há 
“eficiência do mercado”, simplesmente, porque desaparece a 
arbitragem para tirar proveito de informações assimétricas e levar ao 
equilíbrio fundamentado. Ocorre quando há inflação de ativos, ou 
seja, em economia de bolha onde todos os ativos estão 
sobrevalorizados pela especulação generalizada e há grande risco 
sistêmico. 

Para alinhar os conceitos, podemos dizer, de uma maneira 
simplificada, quanto mais eficiente for o mercado, mais difícil para os 
investidores obterem resultados consistentemente acima da média. 
Isso porque, conforme a hipótese, cada informação nova recebida 
seria imediatamente incorporada aos preços dos ativos por agentes 
de mercado racionais por eles procurarem maximizar seu retorno. 

Se o “preço” da ação na tela do homebroker está sempre 
próximo do “valor justo”, não haveria como “comprar barato” para 
depois “vender caro”. O máximo possível seria ganhar no longo prazo 
junto com a média do mercado, mas não se sobressair montando de 
maneira ativa sua própria carteira de ações para superar O Mercado, 
isto é, o índice representativo dele, por exemplo, o Ibovespa. 



!  116

Existem duas formas de se ganhar dinheiro no mercado de 
capitais: tomando risco sistemático (beta) ou tirando dinheiro de 
outros participantes do mercado (alfa). Para melhor avaliar os 
gestores dos fundos de investimento, é essencial aprender a 
diferenciar essas duas formas de gerar retorno. 

Saindo do mundo da teoria e indo para a prática, porém, vale 
pensar como se dá esse processo de incorporação de novidades aos 
preços dos ativos no mercado. Embora ele possa parecer rápido, não 
se dá automaticamente, mas sim a partir das decisões dos agentes. 
Ao interpretar a nova informação, optam por comprar, vender ou 
manter determinado ativo na carteira. 

A tecnologia capaz de permitir esse processo ocorre às vezes 
em frações de segundo. Isso dá a impressão de os preços 
incorporarem as novidades imediatamente. 

Nas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) 
sobre política monetária, elas ocorrem com hora marcada, com o 
pregão aberto. Daí têm impacto potencial no preço de todos os ativos 
do mercado. Milhões de investidores acompanham diretamente o 
evento. 

Humanos e robôs pré-programados são capazes de ler as 
manchetes dos serviços de notícias em tempo real com latência 
mínima. Executam ordens de compra e venda de ativos de uma 
maneira muito rápida, tornando bastante difícil alguém ver algo não 
notado por mais ninguém e tirar vantagem em cima disso. 

Imagina-se o preço então refletir a visão de “O Mercado”, 
apesar de nem todos os agentes terem a mesma opinião. A formação 
de preço dos ativos se parece mais com a pontuação média 
ponderada, onde diferentes “juízes” dão suas notas mais altas ou 
mais baixas. O número final acaba sendo um preço intermediário, 
onde se pondera a divisão de opiniões e a incerteza sobre uma ou 
outra estarem “corretas”. 

Essa própria nota média pode se mover, conforme as análises e 
releituras são feitas. Logo, o pêndulo do preço balança mais para um 
lado ou para o outro. 
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Ao estudar o caso do mercado de capitais à brasileira, Fernando 
Torres ressalta: é um país emergente experimentando um dos 
momentos de maior pujança do seu mercado de capitais. 

Foram 28 IPOs em 2020, e mais 38 em 2021 até o fim de julho, 
mesmo em plena pandemia. Empresas menores, quando até outro 
dia nenhum banco coordenador se dispunha a levar à bolsa de 
valores, agora abrem capital com relativa rapidez e sucesso.  

Não são conhecidas da maioria dos investidores brasileiros. 
Sequer precisam dar lucro, caso tenham receita l íquida 
aparentemente crescente, dados o histórico curto da empresa e a 
memória curta dos investidores. Basta, hoje, ter uma boa história 
digital para contar. 

Este fenômeno de análise superficial aparece na própria 
cobertura jornalística. Se antes cada IPO valia uma lida mais 
profunda do prospecto, hoje em dia, conseguir acompanhar o 
corriqueiro já demanda esforço. 

Provavelmente, o processo deve estar atribulado entre os 
“gatekeepers” oficiais: os “guardiões dos portões” são profissionais, 
geralmente secretários, estagiários ou operadores com a função de 
filtrar as tentativas de contato de pessoas chamadas de decisores, 
aqueles ocupantes do topo da cadeia organizacional. Podem ser VPs, 
C-level, CEOs, presidentes, etc. Até onde se sabe, a equipe da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não foi reforçada para abarcar 
o volume extra de trabalho. 

A própria autarquia soltou um alerta, no ano passado, para 
erros primários nas versões iniciais dos prospectos recebidos. Os 
bancos e escritórios de advocacia preparam o documento, mas 
também estão assoberbados – e não tem lá tanta competência 
técnica acumulada. 

Gestoras e casas de análise também têm relatado o acúmulo de 
trabalho e admitido estarem tendo de escolher, antes de olhar o 
básico, quais IPOs vão se dispor a analisar ou não.  

A onda de aberturas de capital (IPOs, em inglês) na bolsa 
brasileira tem levado os bancos a reforçar suas áreas de análise. Com 
44 novas companhias l i s tadas na B3 só neste ano, e 
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consequentemente o aumento do universo de cobertura, as 
instituições abriram vagas para analistas, remodelaram equipes e 
estreitaram as relações com universidades para atrair talentos. 

A ampliação dos times marca um novo momento para esses 
profissionais, contrastando com o enxugamento das equipes nos anos 
de vacas magras no mercado, quando havia mais fechamentos que 
aberturas de capital. 

Além do aumento das companhias listadas na B3 (393 em 
meados de agosto de 2021), os bancos passaram a lidar com outros 
desafios, como a concorrência de gestoras na disputa por bons 
profissionais. O fenômeno é explicado pela mudança do fluxo de 
recursos da renda fixa para a renda variável. 

Isso levou a indústria de fundos a reforçar suas equipes, 
“sequestrando” analistas com anos de experiência em bancos. Houve 
ainda a chegada de casas de análise não ligadas aos conglomerados 
financeiros, aquecendo ainda mais esse mercado de trabalho. 

A oferta de profissionais tem acompanhado a maior demanda 
de bancos e outras instituições, como casas de análise 
independentes. Só neste ano, o número de pessoas habilitadas a 
exercer a atividade de analista de valores mobiliários cresceu 22,5%, 
para 1.028. De 2019 para 2020, o total já havia saltado de 629 para 
840. Com isso, o Brasil hoje tem 2,61 analistas habilitados por 
empresa na bolsa. No ano passado, eram 2,4. 

Do lado da estruturação da governança das empresas, o 
esforço para se sobressair também está maior. A pedido delas, e sem 
os tradicionais defensores da higidez de O Mercado terem se 
manifestado, a B3 flexibilizou recentemente o atendimento de 
algumas políticas de governança das empresas novatas. Ganharam 
tempo extra para defini-las. 

De volta ao tema “eficiência de mercado” cabem as perguntas. 
Quantas empresas um analista consegue cobrir direito? Se é verdade 
as ações blue chips da bolsa brasileira serem acompanhadas de perto 
por investidores brasileiros e do mundo todo, quantos agentes de 
mercado estão lendo todos os comunicados a O Mercado divulgados 
por muitas dessas novatas da bolsa? 
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E as temporadas de assembleias e de balanços trimestrais? 
Quem tem equipe para ler as propostas de remuneração de 
executivos e de indicação de conselheiros e executivos de tantas 
novas companhias? Quantos conseguem ir além do press-release com 
suas medidas de EBITDA ajustadas ao gosto do pretendente com 
tantos resultados sendo divulgados simultaneamente? 

Quando se compara um resultado trimestral, divulgado de 
acordo com o “esperado pelo mercado”, ou quando se toma decisão 
com base em múltiplos onde, de maneira pressuposta, têm embutido 
no seu cálculo o “consenso” sobre resultados futuros, vale se 
questionar sobre a quantidade e qualidade das previsões formadores 
daquele denominador. 

A “eficiência de mercado” depende de engrenagens para 
funcionar. Quanto mais elas estiverem emperradas por excesso de 
demanda, ou com peças faltando, mais difícil é para a nova 
informação se refletir na formação de preço do ativo. 

Esse cenário serve para alertar o pequeno investidor: deve 
redobrar o cuidado ao participar de IPOs e/ou comprar ações de 
empresas menores e sem liquidez. A chance de a distância entre o 
preço e o valor estar maior é grande, mas pode ser difícil separar 
barganhas dos “micos”. Certamente, estão passando no funil. 

Ao mesmo tempo, para os gestores profissionais e para os mais 
experientes, essa menor eficiência de mercado pode abrir 
oportunidades para se ganhar dinheiro com ações descontadas pelo 
esquecimento. 

Mas ninguém pode se esquecer: para bater O Mercado, não 
adianta apenas comprar um ativo barato. Em algum momento futuro, 
os demais investidores também precisarão se convencer disso e aí 
então promover o encontro entre o preço e o valor justo. Em um 
mercado de capitais à brasileira, pode isso nunca acontecer. 

Ambição por IPOs 

Do grupo de 170 empresas com IPOs (Oferta Pública Inicial de 
ações) feitos entre 2004 e 2019, quarenta companhias ganharam 
representatividade e fazem parte hoje do Ibovespa, principal índice 
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da bolsa brasileira. Juntas, elas têm peso próximo a 33% do índice, 
considerando a carteira teórica de 19 de março de 2021, segundo 
Ana Paula Ragazzi (Valor, 22/03/21). 

Como se trata de um período longo, o Valor Data dividiu a 
análise do crescimento do número de Sociedades Abertas em três 
levas. Confira no quadro abaixo as fases dos IPOs. 

!  
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A primeira fase, de 2004 a 2008, marcou a retomada dessas 
operações de IPOs no Brasil. Vai até a crise das hipotecas americanas 
ao fechar o mercado de ações para novas empreitadas por um bom 
tempo. Essa leva concentra o maior número de companhias. São 53 
ou metade do que veio à bolsa e permaneceu listada em 15 anos.  

Entre essas empresas, mais antigas, há taxas de crescimento 
maiores. Treze acumulam expansão nominal de receita acima de 
1.000%; e a maioria, 20 empresas, tem expansão entre 100% e 
500%, conforme o Valor Data. 

Nesse primeiro grupo, estão os principais erros e acertos do 
mercado. A empresa que puxou a safra de emissões foi a Natura. De 
lá para cá, a fabricante de produtos de higiene e beleza transformou 
seu modelo de negócio e se expandiu para América Latina, Ásia e 
Europa, até firmar a compra da Avon, antes sua principal “referência”.  

Em 2005, emergiu o Submarino. Depois, submergiu ao se 
fundir com a Americanas.com na B2W, uma das maiores do comércio 
eletrônico. Submarino é uma empresa brasileira de comércio 
eletrônico. Criada em 1999, foi uma das pioneiras do Brasil neste 
segmento. É uma loja virtual. 

Outra bem-sucedidada foi Cosan S.A.. Depois do IPO, passou a 
ser uma empresa brasileira com negócios nas áreas de açúcar, álcool, 
energia, lubrificantes, e logística, transformando-se em um 
conglomerado com negócios de infraestrutura, gás e energia. Tem 
cerca de 45 mil funcionários. 

Em 2006, outro destaque foi o IPO da Totvs, cuja sede está em 
Campinas-SP. Consolidou o setor, comprou concorrentes abertas, 
como Datasul e Bematech. Conseguiu amadurecer, listada e sem 
sobressaltos, seu processo de sucessão, com a saída do fundador do 
dia a dia para o Conselho de Administração. 

Foi primeira empresa de tecnologia (TI) latino-americana a 
entrar no Ibovespa, obtendo depois 50% de market share no Brasil e 
32% na América Latina com 40 mil clientes em 12 setores, do micro 
e pequeno negócio até as grandes companhias. Tem presença em 
mais de 40 países com filiais e centros de desenvolvimento. Foram 
investidos, nos últimos 5 anos, R$ 1,9 bilhão em Pesquisa e 
Desenvolvimento. 
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A Totvs se anuncia como a maior empresa de tecnologia do 
Brasil. Vai muito além do ERP com um portfólio completo de sistemas 
e plataformas para gestão de empresas de 12 segmentos de 
mercado, serviços financeiros e soluções de business performance. 

A sigla ERP significa “Enterprise Resource Planning”, ou sistema 
de gestão integrado. Planejamento de Recursos Empresariais (ou 
Planejamento de Recurso Corporativo) é um sistema de informação 
capaz de interligar todos os dados e processos de uma organização 
em um único sistema. A interligação pode ser vista sob a perspectiva 
funcional e sob a perspectiva sistêmica. 

O ano de 2007 detém ainda o recorde de IPOs no Brasil, com 
64 operações. Desse total, 35 empresas seguem vivas e estão na 
amostra de crescimento analisada pelo Valor Data. São deste ano as 
operações de JBS e Cogna (ex-Kroton), na área de mercantilização do 
ensino. 

Outras 22 empresas não existem mais como chegaram à bolsa, 
ou por conta de operações de fusões e aquisições ou por fechamento 
de capital. Empresas viraram alvo por estarem em dificuldades, como 
a Tenda.  

Mas existem também aquelas em boa situação financeira 
quando se fundiram com outras. Por exemplo, a própria Bovespa e 
BM&F fizeram IPOs em 2007. Após a compra da Cetip, tendo esta 
aberto seu capital em 2009, transformaram-se na B3 em 2016. 

Naquele ano recorde, houve a concentração em operações de 
dois setores:  

1. imobiliário, líder nas fusões e aquisições, e  

2. bancos médios, segmento onde muitas das instituições optaram 
pela deslistagem anos depois. 

O ano de 2007 também detém metade dos IPOs sem dar certo 
nesse período de 15 anos: sete das quinze operações.  

Por exemplo, a incorporadora PDG entrou em recuperação 
judicial em 2017. Antes disso, chegou a ser uma “queridinha” da 
bolsa, mas sofreu com a dificuldade de assimilar uma série de 
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aquisições: ela comprou em 2010 a Agre, já resultante da união de 
Abyara, Klabin Segall e Agra, todas com IPOs desse primeiro período.  

A PDG também sofreu por ser um caso de empresa sem 
controlador. Assim, virou refém de uma administração de executivos 
profissionais com foco imediatista no crescimento de seus bônus com 
ganhos apenas em curto prazo. 

No mesmo setor, a Viver chegou à bolsa como Inpar. Ela entrou 
em recuperação judicial um ano antes, em 2016.  

Dois bancos sofreram fraudes:  

1. o Cruzeiro do Sul chegou à bolsa em 2007 e foi liquidado em 
2012 pelo Banco Central; e  

2. o Panamericano, ou banco do Silvio Santos, foi socorrido pela 
Caixa, por ela comprar uma participação dele em 2009, 
entretanto, a instituição foi alvo de um escândalo contábil e 
acabou ficando todo de posse do BTG. 

Também são de 2007 as ofertas de Agrenco do agronegócio e 
Laep de alimentos e laticínios. Ambas tiveram sérios problemas.  

Apesar de terem operações concentradas no Brasil, as duas 
tinham sede em Bermudas e venderam Brazilian Depositary Receipts: 
BDRs, recibos de ações no exterior. O instrumento acabou ficando 
malvisto no mercado por conta da dificuldade encontrada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em fiscalizar as empresas e 
administradores, devido à sede estrangeira. Só no ano de 2020, a 
autarquia brasileira revisou as regras para a retomada de ofertas de 
BDRs por aqui. 

Esse primeiro período foi de um “superciclo” de commodities e 
infraestrutura. Invariavelmente, provoca “boom” no mercado de 
ações, com a abundância de liquidez e a euforia de crescimento 
exportador. Daí, ocorrem exageros. Os “engenheiros de obra feita”, 
hoje com a fácil sabedoria ex-post, criticam naquele período O 
Mercado ter absorvido um ciclo de empresas despreparadas para ter 
ações cotadas na bolsa de valores. 

No “boom” imobiliário de 2007 houve muitas empresas com o 
mesmo discurso, onde só se faz louvação do seu negócio. Diziam 
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todas possuírem os melhores terrenos, a melhor localização, o melhor 
projeto e os menores custos.  

Se tem todas as empresas diferentes com o mesmo discurso de 
estar acima da média, a dedução dessa impossibilidade é a vantagem 
competitiva de cada qual não ser tão grande. Depois, poucas 
conseguiram mostrar essa vantagem preanunciada. Ficaram as, de 
fato, líderes. 

Nesse período de “boom”, os investidores acabaram comprando 
muito “PowerPoint”, “sonhos” ou propaganda enganosa em torno da 
férrea vontade de construir algo jamais construído em todo o mundo. 
Isso remete principalmente às empresas do Grupo X, de Eike Batista. 

Elas chegaram à bolsa de valores, a partir de 2008, e causaram 
estrago no mercado de ações. Somando o valor máximo alcançado 
por cada empresa do grupo, apesar disso não ter acontecido ao 
mesmo tempo, elas chegaram a representar, nas máximas, menos de 
7% da capitalização bursátil.  

O e s t r a g o d o G r u p o X n ã o f o i m u i t o d i s t i n t o , 
proporcionalmente, do estouro da bolha americana da internet, no 
início dos anos 2000. Aquelas empresas representavam entre 8% e 
9% da capitalização delas na bolsa da Nasdaq. 

A Bolsa da Nasdaq, famosa por reunir empresas de alta 
tecnologia em eletrônica, informática, telecomunicações e 
biotecnologia, teve seu boom entre os anos de 1997 e 2000. 
Exatamente quando ocorreu a evolução das empresas de tecnologia. 

A bolha da Internet ou “bolha das empresas ponto com” foi 
uma bolha especulativa inflada de 1994 até 2000 e caracterizada por 
uma forte alta das ações das novas empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), baseadas na Internet. Essas 
empresas eram também chamadas “ponto com” (ou “dot com” em 
inglês), devido ao domínio de topo “.com” constante do endereço de 
muitas delas na rede mundial de computadores. 

No auge da especulação, o índice da bolsa eletrônica de Nova 
Iorque, a Nasdaq, chegou a alcançar mais de 5000 pontos, 
despencando pouco tempo depois. O auge da bolha ocorreu em 10 de 
março de 2000. Ao longo deste ano, ela se esvaziou rapidamente, e, 
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já no início de 2001, muitas empresas “ponto com” já estavam em 
processo de venda, fusão, redução ou simplesmente quebraram e 
desapareceram. 

O segundo período de análise do Valor Data vai de 2009 a 
2013, pré-recessão da economia brasileira. Ele reúne 33 IPOs e, na 
maioria deles, 70% do total, as empresas cresceram entre 100% e 
500%, quando analisadas a receita nominal do ano anterior à 
chegada à bolsa até 2019.  

Do lado negativo, foi a fase de ascensão e derrocada de OGX, 
MPX, MMX e OSX. 

Do lado positivo, o principal nome é Magazine Luiza. Hoje, é 
uma das dez maiores empresas da bolsa, com valor de mercado 
próximo de R$ 145 bilhões. O início de vida de companhia aberta da 
varejista foi muito difícil e o fechamento de capital chegou até mesmo 
a ser possibilidade.  

Ao adotar a estratégia de crescimento via rede de lojas físicas, 
a empresa se alavancou demais. Mas conseguiu o feito de virar o 
jogo, a “omnicanalidade” no varejo, sob o escrutínio dos investidores. 

O último período de boom de IPOs vai de 2014 até 2019 e 
reúne 21 companhias: a maioria, 33%, tem crescimento médio anual 
de receita entre 50% e 100% ao ano. São histórias mais recentes, 
concentradas a partir de 2017. Ainda tiveram pouca movimentação.  

Aqui, o principal acontecimento é a recém-anunciada fusão 
entre Hapvida e Intermédica. Ela criará uma das maiores empresas 
de mercantilização da saúde. 

O movimento mais recente de IPOs traz uma grande diferença 
em relação à concentração vista no passado: é a diversificação de 
setores. Entre as cerca de 50 empresas com protocolos de oferta 
pública inicial de ações, para análise na CVM, há uma infinidade de 
setores: tecnologia, saúde, varejo, empresas do setor financeiro, 
fintechs, mineração, consumo.  

Desde o ano passado, com o boom na bolsa de valores 
propiciado pela baixa taxa de juro básica e a fuga de capital da renda 
fixa para a renda variável, há uma diversidade muito maior de 
companhias com pretensão de vir a mercado de ações. Esta ambição 
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coletiva de abrirem capital para se aproveitar das cotações 
especulativas, para enriquecimento dos controladores, faz mais 
setores serem representados. 

Estudo de Caso: Mercantilização da Educação 

O Instituto Tricontinental de Pesquisa Social publicou, em 
outubro 2020, uma cartilha intitulada “A Educação brasileira na bolsa 
de valores: as oito empresas privadas de capital aberto atuantes no 
setor educacional”. 

Essa cartilha tem por objetivo compreender como o capital 
financeiro se insere na educação brasileira. É um material voltado 
para militantes, ativistas, sindicalistas, estudantes e pessoas sem 
domínio do “economês”, mas com desejo de entender um pouco mais 
sobre o funcionamento das instituições privadas educacionais.  

Para isto, apresenta algumas informações básicas sobre oito 
empresas de capital aberto atuantes no setor: Kroton Educacional 
S.A. (com nome trocado por Cogna), Yduqs Participações S.A., Ser 
Educacional S.A., Ânima Holding S.A., Bahema Educação S.A., Arco 
Educação S.A., Afya Participações S.A., Vasta Plataform Limited.  

Nem todas estão entre as maiores do ramo. No Brasil, existem 
diferentes modalidades de instituições educacionais privadas.  

Dentre elas, destacam-se de longa data as instituições 
filantrópicas, geralmente vinculadas a entidades religiosas, assim 
como as empresas limitadas e as sociedades anônimas de capital 
fechado e de capital aberto. Nesta cartilha, optou-se por tratar 
apenas das empresas com capital aberto. Elas, portanto, negociam 
seus títulos de propriedade na bolsa de valores.  

Na área da educação privada, a concessão de títulos de 
propriedade (ações) na bolsa de valores teve início em 2007, quando 
ocorreu a oferta pública de ações dos grupos Anhanguera, Pitágoras e 
Estácio de Sá. Desde então, este processo se ampliou, envolvendo 
não apenas a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), mas também 
a Bolsa de Valores de Nova York (Nasdaq), onde algumas empresas 
brasileiras vêm se inserindo desde 2017.  
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Assim, há atualmente cinco empresas de serviços educacionais 
cotadas na Bovespa (Kroton, Yduqs, Ser, Ânima e Bahema) e três 
contadas na Nasdaq (Arco, Afya e Vasta). Além delas, a Eleva 
Educação, de propriedade de Jorge Paulo Lemann, anunciou 
recentemente a pretensão de abrir capital na Bolsa de Nova York.  

Por qual razão o Instituto Ticontinental de Pesquisa Social optou 
por apresentar apenas estas oito empresas de um universo mais 
amplo de instituições privadas?  

Esta escolha levou em conta as companhias de capital aberto 
serem casos privilegiados para desvendar a dinâmica do capital em 
sua fase financeirizada. O fenômeno conhecido como financeirização 
pode ser definido como a ampliação e a autonomização relativa da 
esfera financeira em relação ao mundo da produção material de 
riquezas.  

Este processo ganhou impulso crescente, em escala 
internacional, a partir da crise dos anos 1970. Ele se aprofundou com 
a implantação do modelo neoliberal nas décadas posteriores.  

Do ponto de vista da dinâmica econômica, a comercialização de 
ações na bolsa é um dos mecanismos pelo qual a financeirização se 
apropria das atividades educacionais. Faz estas empresas serem 
regidas não apenas pela lógica do lucro, provindo da venda de 
produtos e serviços, mas também pela lógica financeira e 
especulativa do comércio de títulos.  

Hoje, a lógica financeira e especulativa, regente do negócio de 
ações, é marcada pela amplitude econômica global e pela 
volatilidade. Os investidores ao aplicarem seu capital nas bolsas não 
estão preocupados com a origem nacional das empresas ou com os 
tipos de produtos ou serviços gerados.  

Não estão interessados tampouco com os efeitos destas 
empresas sobre o desenvolvimento ou o atraso do país. A única coisa 
relevante, independente da índole individual de cada investidor, é o 
grau de rentabilidade oferecido pelo título de propriedade. Esta é a 
lógica do capital regente da esfera financeira.  

Por isto, o capital financeiro e especulativo pode migrar logo de 
um setor para outro e/ou de um país para outro, gerando uma rápida 
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valorização de ações de uma empresa em um determinado momento, 
mas em pouco tempo a deteriorar em função da ausência de 
barreiras e controles.  

Isto tem muitas implicações. Afinal, a especulação financeira 
destrói progressivamente a oferta de bens públicos e eleva o custo de 
vida da maioria da população ao se apropriar de serviços 
anteriormente oferecidos gratuitamente pelo Estado.  

A lógica financeira também atenta contra a soberania dos 
povos, ao deixar o país vulnerável ao sabor dos mercados 
internacionais, além de afetar a qualidade dos serviços. Estes passam 
a ser regidos pela necessidade de rápida rentabilidade.  

No Brasil, expressões como “o nosso futuro depende da 
educação” ou “somente com a educação construiremos um país 
melhor” são bastante disseminadas. Se isto é verdade, pode-se 
concluir: a lógica financeirizada orientadora do funcionamento das 
empresas apresentadas nesta cartilha é um dos grandes obstáculos a 
serem superados para o desenvolvimento do país. 

A compra dos sistemas de ensino COC e Dom Bosco por R$ 920 
milhões, no inicio de março de 2021, pela Arco Educação, e a troca 
de ativos entre as holdings Eleva e Cogna, envolvendo R$ 1,6 bilhão 
quinze dias antes, deram novos contornos à disputa de grandes 
grupos pelo mercado de educação básica. A fonte de informações é a 
reportagem de Luciana Marinelli, Beth Koike e Manuela Tecchio (Valor, 
08/02/21). 

Os movimentos acentuam a busca por escala em dois 
segmentos distintos:  

1. os sistemas de ensino, fornecedores de conteúdo, serviços e 
orientação pedagógica a escolas, e  

2. a operação própria de colégios. 

De um lado, a Arco Educação e a Vasta – controlada pela 
Cogna, maior grupo de ensino privado do país –, se consolidam na 
dianteira do mercado de sistemas de ensino. A holding Eleva, por 
outro lado, sai do segmento, para se concentrar na operação de 
escolas, negócio no qual a Cogna deixa de operar diretamente. Todos 
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concorrem com o Grupo SEB, maior em número de escolas, e 
também possuidor de sistemas de ensino. 

Essas grandes operações estão mudando as peças no xadrez da 
educação básica. Além desses dois movimentos, houve a aquisição da 
Positivo Educação pela Arco, em maio de 2019. Ela a fez dar um salto 
em sistemas de ensino. Outro destaque foi a aquisição do controle 
global da rede de escolas Maple Bear pelo grupo SEB, apostando na 
educação bilíngue, outra frente de crescimento do setor. 

!  

O mercado de Educação Básica, compreendido, de maneira 
abrangente, como a prestação de serviços da educação infantil ao 
ensino médio, virou “queridinho” dos investidores. Isto ocorreu após 
a redução do alcance do Fies, programa de financiamento estudantil 
do governo federal para o ensino superior, nos anos após o golpe de 
2016. 

Desde sua abertura de capital na Nasdaq, em 2018, a Arco se 
valorizou 92,57%. No fim da primeira semana de março de 2021, 
fechou o pregão com valor de mercado de US$ 1,94 bilhão.  

A concorrente Vasta, também negociada na Nasdaq, vale US$ 
1,13 bilhão. Sua controladora Cogna (ex-Kroton), tornou-se uma 
gigante do ensino privado no Brasil, primeiro com a consolidação do 
segmento de educação superior. Tinha valor de mercado de R$ 7,6 
bilhões (US$ 1,3 bilhão), segundo a cotação de suas ações no mesmo 
dia na B3. 

No caso da Arco, quando foi listada na Nasdaq, a companhia 
era apresentada aos investidores internacionais como uma empresa 
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de tecnologia da educação. Passou a ser um trunfo e tanto em 
tempos de escolas fisicamente fechadas, Ensino a Distância (EaD) e 
Ensino Remoto. 

A pandemia também tornou mais aquecido o mercado de 
fusões e aquisições em educação, ao colocar pressão em algumas 
redes de ensino, por um lado, e abrir oportunidades para 
consolidação daqueles grupos já mais avançados no EaD, por outro. A 
pulverização do segmento de ensino básico tem puxado o 
crescimento dos negócios. 

Além de futuras transações, envolvendo concorrentes menores, 
O Mercado tem expectativa de a Eleva – ao comprar os 51 colégios 
da Cogna passou a ter 175 escolas no país – e o grupo SEB abrirem o 
capital. 

A negociação entre Eleva e Cogna depende do aval do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), assim como a aquisição 
fechada pela Arco com a Pearson, líder global no setor de educação, 
dona anterior dos sistemas COC e Dom Bosco. 

 A compra do ativo era estratégica para a Arco defender sua 
posição de liderança em sistemas de ensino. A companhia desbancou 
a oferta da Vasta, também na disputa pela aquisição. 

Comprar sistemas de ensino é uma forma de crescer rápido. Em 
uma tacada, a empresa adquire vários alunos. 

Com a aquisição da base da Pearson, a Arco Educação sobe de 
1,7 milhão para cerca 1,9 milhão de alunos atendidos. No acordo com 
a Eleva, a Vasta ficou com o sistema de ensino da holding carioca e 
aumentou sua base de alunos para 1,5 milhão. Se levasse os 
sistemas COC e Dom Bosco da Pearson, colava na Arco. 

A aquisição dos sistemas de aprendizagem COC e Dom Bosco 
reforça a estratégia da Arco fortalecer ainda mais o posicionamento 
em soluções core para a educação básica no Brasil. Traz 
complementaridade geográfica e de preço ao portfólio, permitindo a 
plataforma entregar ainda mais valor para os diversos perfis de 
escola do país. 

O valor da transação, de R$ 920 milhões, representa um 
múltiplo de 14,4 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação 
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a amortização (EBITDA) de 2020 do negócio adquirido. O pagamento 
será feito em dinheiro. 

Aquisições fazem parte da estratégia de crescimento da 
empresa de Ari de Sá Neto. A mais emblemática, antes dessa, foi a 
compra da Positivo, por R$ 1,6 bilhão.  

Em agosto de 2020, a companhia comprou o controle da escola 
Inteligência, do escritor Augusto Cury, por R$ 288 milhões. Ampliou 
seus serviços de aprendizagem sócio-emocional, outra tendência de 
crescimento do setor. 

A britânica Pearson agora deve intensificar seus esforços na 
educação corporativa e apostar em modelos de “self-service” de 
aprendizagem, também com cursos em Ensino a Distância. Em 2020, 
com o lançamento da Pearson Next, começou a oferecer cursos 
personalizados de curta duração para profissionais. Já em 2021, o 
surgimento do Pearson Pro veio atender às demandas de empresas 
com projeto de oferecer novas oportunidades de formação para seus 
funcionários. 

Mas a companhia não vai abandonar os investimentos em 
Educação Básica no Brasil, contemplado por outro braço da empresa, 
a Name, ou o público adolescente e jovem adulto, cliente dos serviços 
da Pearson Global School. Este último ramo da empresa é 
responsável pela operação das marcas Wizard, Yázigi e Skill no país. 

Quatro anos após vender sua participação na Estácio (atual 
Yduqs), Chaim Zaher, dono do Grupo SEB, novamente se tornou 
acionista do grupo de educação carioca. O empresário e sua família 
possuem juntos participação de 7,51%, colocando-os como maior 
acionista individual e o segundo maior, atrás apenas da gestora de 
private equity Advent. Esta tem 14% da companhia com valor de R$ 
7,6 bilhões na B3, segundo Beth Koike (Valor, 18/08/21). 

Chaim pode vir a aumentar sua participação para 10%. Ele 
detém também ações da Cogna, cerca de 3%. Pretende vender esta 
participação acionária e concentrar seu investimento na Yduqs. Em 
ambos os casos, o empresário começou a comprar os papéis no 
mercado em 2020 e intensificou neste ano. 
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Acredita muito no potencial da companhia, pois ela está 
fazendo um bom trabalho, com a vertical premium e Medicina e com 
o EAD. O trabalho do ‘management’ e dos conselheiros da Advent é 
muito bom, por isso decidiu voltar, disse o dono do Grupo SEB, maior 
rede de escolas de educação básica do país. 

Entre 2016 e 2017, na época das negociações de fusão entre 
Kroton e Estácio, Chaim foi um forte ativista contrário à transação por 
discordar dos valores ofertados. Conseguiu aumentar o preço, teve 
aval dos demais acionistas da Estácio, mas a operação foi vetada pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

Após a reprovação da autarquia antitruste, a Advent investiu no 
grupo carioca, comprando ações no mercado e a participação de 
Chaim, na época, o maior sócio individual. A gestora, antes dona da 
Kroton, promoveu forte reestruturação na Estácio. 

Esta ficou praticamente à deriva por cerca de um ano, período 
levado para o Cade analisar a fusão. Havia uma crença de o negócio 
ser aprovado. Houve uma evasão de executivos nesse período. 

Em 2018, com a casa organizada por Pedro Thompson, a 
Advent trouxe um executivo da Vale para assumir a presidência da 
Estácio. A partir dessa fase, a companhia deslanchou com a criação 
de uma holding, a Yduqs. 

Ela tem três braços de negócios: Medicina e cursos premium, 
Ensino a Distância e Graduação presencial. Em 2020, tornou-se a 
dona do Ibmec, comprando-o por R$ 2,2 bilhões. 

Ter diferentes negócios ajuda muito nas oscilações dos 
negócios. Agora, na pandemia, o EAD está indo bem, enquanto 
aguarda as atividades do presencial voltarem. Na crise, a Medicina e 
os cursos premium não foram afetados. 

No primeiro semestre, a Yduqs apurou um lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de R$ 350 milhões, 
alta de 214% sobre igual período de 2020. A margem do respectivo 
indicador saltou 18,8 pontos percentuais para 30,1%. O lucro líquido 
somou R$ 116,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 79,5 milhões 
apurado um ano antes. 
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Isto foi quando as companhias de ensino superior “apanharam 
na bolsa” por causa do isolamento social. Fez muitos alunos 
desistirem de seus cursos e deu a oportunidade para Chaim começar 
a comprar ações de Yduqs e Cogna. 

A empresa tem hoje 800 mil alunos, pouco abaixo da Kroton, 
líder do setor. Na modalidade presencial, Yduqs já é a maior. Nos 
primeiros seis meses, a receita líquida da companhia cresceu 17% 
para R$ 1,1 bilhão. 

A Kroton Educacional S.A., embora recentemente venha 
utilizando a marca Cogna Educação, oficialmente, seu nome 
permanece registrado como Kroton Educacional S.A..  

A Kroton é o maior grupo educacional do Brasil, de acordo com 
o ranking da revista Valor, publicado no ano de 2019. Ela se destaca 
pela abrangência nacional e pela atuação multivariada. Abarca todos 
os níveis de Ensino (da Educação Infantil ao Ensino Superior) assim 
como a produção de material didático, elaboração de métodos 
pedagógicos e plataformas virtuais de ensino.  

A Kroton iniciou suas atividades em Belo Horizonte (MG) como 
um curso pré-vestibular ainda nos anos 1960. Na década seguinte, a 
empresa expandiu seus serviços para o Ensino Básico, por meio da 
rede de colégios Pitágoras. 

Esta continua sendo uma marca utilizada pelo grupo. Até os 
anos 1990, a empresa atuou unicamente na Educação Básica, 
ampliando seu alcance por meio de parcerias com grandes empresas.  

Somente nos anos 2000 foi quando a Kroton passou a atuar no 
Ensino Superior, abrindo a primeira filial da Faculdade Pitágoras em 
Belo Horizonte (MG).  

Em 2007, a empresa abriu capital na Bovespa, aumentando sua 
capacidade financeira e consolidando a atuação no Ensino Superior. A 
partir daí iniciou-se um intenso processo de fusões e aquisições de 
empresas menores, adquirindo o grupo Iuni Educacional (2010), 
Ceama (2011), Fais (2011), União (2011), Unopar (2011). Em 2013, 
a Kroton se fundiu com o grupo Anhanguera Educacional.  

Foram nestes anos também a ampliação de sua atuação na 
modalidade de Ensino à Distância (EaD). A ampliação de sua atuação 
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prosseguiu ainda com a aquisição do Unirondon (2013), do Centro 
Educacional Leonardo Da Vinci (2018), a compra do grupo Somos 
Educação (2018), do Colégio Lato Sensu (2018), do Centro de Ensino 
Superior de Marabá (2019), do Centro de Ensino Superior de 
Parauapebas (2019) e do Centro de Ensino Superior de Paragominas 
(2019). 

Com o crescimento do grupo, a Kroton iniciou um processo de 
reorganização de sua gestão, em 2018, passando a utilizar a marca 
Cogna Educação como um holding. Abriga diferentes marcas voltadas 
para serviços específicos: Kroton, Saber, Vasta e Platos. 

A citada cartilha informa a remuneração da Diretoria da Kroton 
Educacional S.A. (Cogna) envolver cerca de R$ 40 milhões anuais 
para seus cinco membros. Seus principais proprietários são Alasca 
Investimentos Ltda e BlackRock Inc. 

Em relação à natureza das informações apresentadas, na 
cartilha sobre A Educação Brasileira na Bolsa de Valores, são 
importantes os seguintes alertas.  

Em primeiro lugar, por terem seus títulos de propriedade 
comercializados na bolsa de valores, estas empresas não têm um 
proprietário individual específico. O mais comum é os proprietários 
serem um conjunto de pessoas ou instituições, variando o seu 
número e a concentração da propriedade de cada participante.  

Isto torna difícil personalizar a atuação das companhias e até 
mesmo de atribuir responsabilidade jurídica a indivíduos, quando a 
empresa comete algum ato ilícito.  

Além disso, há casos onde os proprietários não são pessoas, 
mas sim instituições, geralmente sob a identidade de um fundo de 
investimento. Nestes casos, é ainda mais difícil identificar quem são 
as pessoas por detrás das instituições e detentoras da propriedade ou 
o controle da empresa.  

Em segundo lugar, complica mais o entendimento de como 
estas companhias funcionam por cada uma delas compor um grupo 
empresarial mais amplo. Embora estas empresas existam como 
pessoa jurídica (CNPJ), do ponto de vista do seu funcionamento elas 
detém a propriedade de outras empresas, formando uma rede 
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hierarquizada de companhias controladas por um grupo de 
investidores. O grau de complexidade destes grupos varia conforme o 
caso. 

Em terceiro lugar, justamente por ter um grande número de 
proprietários, o funcionamento destes grupos depende de um corpo 
de funcionários para os administrar. Esta estrutura administrativa 
formada por executivos e técnicos, capazes de serem além de 
funcionários também proprietários, é encabeçada por um diretor-
presidente, conhecido no meio empresarial como CEO (Chief 
Executive Officer). Este acaba sendo uma espécie de figura pública da 
companhia.  

Na cartilha, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social busca 
identificar o diretor-presidente de cada uma das empresas de 
educação, bem como apresentar a remuneração recebida pelos 
diretores como uma forma de exemplificar a disparidade dos ganhos 
dessas pessoas em relação ao cidadão comum brasileiro. Estes 
administradores, em geral, recebem alguns milhões de reais por ano 
pelos serviços prestados a estas empresas.  

Por fim, é importante distinguir a empresa como unidade 
econômica em relação às marcas utilizadas, pelas quais são 
conhecidas, ao serem divulgadas para o público. É normal as pessoas 
conhecerem estas marcas, embora muitas vezes não saibam 
identificar o grupo empresarial proprietário.  

A estratégia de marcas de uso das empresas é variada. 
Algumas preferem pulverizar o número de marcas, utilizando uma 
identificação distinta para cada nicho de mercado.  

Outras optam por fortalecer uma marca nacional. Acaba sendo 
utilizada em diferentes instituições do mesmo grupo. 

Custo de Abertura de Capital no Brasil 

Abrir o capital nos Estados Unidos não é significativamente mais 
caro se comparada à mesma operação na B3, quando se analisa as 
taxas cobradas das companhias no processo de oferta pública inicial 
(IPO, na sigla em inglês). Levantamento feito pela Alvarez & Marsal 
(A&M) com base em algumas das maiores operações de abertura de 
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capital realizadas por empresas brasileiras em bolsas americanas e na 
B3 indicam cobrança de taxas de emissão muito próximas, em média. 

A partir de dados dos IPOs das varejistas Grupo Mateus e Lojas 
Quero Quero, da empresa de logística Hidrovias do Brasil e da rede 
de petshops Petz, a consultoria americana calculou um custo médio 
de 5,1% incidente sobre o valor dessas operações, realizadas no 
Brasil, entre janeiro e novembro de 2020. Já as aberturas de capital 
da XP Inc, da Stone, da Afya Educacional e da Arco Educação, 
ocorridas nos últimos dois anos (2019 e 2020) na Nasdaq, tiveram 
comissões de 5%, em média, segundo a A&M. 

No entanto, o valor em dólar das ações colocadas no mercado 
foi quase 50% superior no caso das empresas com abertura de 
capital nos Estados Unidos. A média das ofertas no Brasil, 
considerando as quatro empresas pesquisadas, foi de US$ 609 
milhões, contra US$ 908 milhões (em média) captados por XP, Stone, 
Afya e Arco. 

Em termos de fees, não são mercados tão distintos. Mas o 
mercado de capitais americano tem, naturalmente, um nível de 
maturidade maior, mais investidores e um maior volume negociado. 

Isso não significa os benefícios de abrir o capital na Bolsa de 
Valores de Nova York (NYSE) ou na NASDAQ sejam tão superiores 
aos de realizar um IPO na B3. A Rede D’Or está aí para provar isso, 
com sendo um “cisne negro”. O importante não é o local da abertura 
de capital, mas a conjuntura da economia e a liquidez do mercado. 

O IPO da Rede D’Or, na primeira quinzena de dezembro de 
2020, levantou R$ 11,5 bilhões. Em valores corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o IPO da 
companhia do setor de saúde foi o segundo maior do país. 

Em 2020, de janeiro a outubro, ocorreram 21 IPOs no Brasil, de 
acordo com a A&M. Juntas, as ofertas somaram R$ 29,9 bilhões. 
Desse total, R$ 15,1 bilhões foram de ofertas primárias e R$ 14,8 
bilhões, de secundárias ou subsequentes. Segundo a consultoria 
americana, o volume e a quantidade de IPOs no país, em 2020, 
foram os maiores dos últimos sete anos. 
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Nos Estados Unidos, a NYSE vem batendo sucessivos recordes 
em termos de Ofertas Públicas Iniciais. Só em setembro de 2020 
foram realizados 27 IPOs, com o total de US$ 14 bilhões em recursos 
captados. Ambos os recordes históricos foram quebrados em outubro, 
quando ocorreram 34 ofertas, no valor de US$ 16 bilhões. Em outros 
termos, em um mês na América, há mais IPOs se comparados a 
todos os IPOs realizados em um ano no mercado de capitais à 
brasileira. 

A estratégia para manter esse dinamismo em 2021 passa, em 
parte, por atrair companhias estrangeiras para NYSE, a Bolsa de 
Valores de Nova York. Ela está focada em tecnologia, por isso, a bolsa 
também busca atrair empresas brasileiras neste segmento. 

Em julho de 2020, em meio à pandemia, foi realizado a 
primeira oferta de uma SPAC – sigla em inglês para Sociedade de 
Propósito Específico para Aquisição de empresas – voltada para um 
negócio no Brasil. A HPX Corp levantou US$ 220 milhões na bolsa 
americana.  

Em linhas gerais, as SPACs equivalem a “um cheque em 
branco”: investidores aportam dinheiro para uma futura aquisição de 
negócios reais e lucrativos no futuro. 

Inicialmente, era um produto mais voltado para o mercado 
americano, porque a SPAC ganhou relevância na NYSE a partir da 
flexibilização das regras da própria bolsa nova-iorquina há cerca de 
três anos. Esse produto está ficando cada vez mais global. Esperava-
se SPACs vindo para o mercado da América Latina e do Brasil em 
2021. 

O dinamismo posterior contrasta com a situação experimentada 
no início da pandemia nos EUA. Em março, achava-se o ano já tinha 
acabado. As transações sumiram, a volatilidade era enorme.  

No Brasil, até o fim de outubro de 2020, havia 42 pedidos de 
IPO em análise pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Três 
dessas ofertas eram exclusivamente primárias e 39, primárias e 
secundárias, segundo dados compilados pela A&M. 

Apesar da “fila muito grande” de empresas interessadas em 
fazer IPO, a expectativa era antes do fim do obscurantismo político 



!  138

ser tudo difícil no Brasil. Não só por causa da pandemia mas também 
devido a preocupações no âmbito fiscal.  

“A bola de cristal está bem turva”, resumia a expectativa de O 
Mercado. O fim do auxílio emergencial e a cobrança pelos bancos de 
dívidas cujos pagamentos haviam sido postergados, em função da 
pandemia, também tendiam a impactar negativamente a economia. 

Entretanto, durante uma crise no capitalismo, ocorre a “queima 
do capital excedente” e as companhias abertas se preparam para um 
possível processo de Fusões e Aquisições. As companhias locais não 
estão batendo recorde em ofertas de ações somente no Brasil.  

IPOs Brasileiros nos Estados Unidos 

Com as operações de Zenvia e Vtex em julho, somadas às de 
Pátria e Vinci em janeiro, o ano 2021 já tem o maior número de IPOs 
brasileiros nos Estados Unidos. Há mais cinco empresas com planos 
de estrear na Nasdaq ou Nyse até dezembro, o que pode tornar 2021 
histórico também em volume financeiro. 

Nos últimos cinco anos, companhias brasileiras levantaram 
quase US$ 9 bilhões em IPOs nos Estados Unidos, em 13 operações. 
Não entram, portanto, nessa conta operações de empresas já listadas 
em outros mercados e com posterior estreia em Nova York. Ainda é 
muito pouco em relação àquele mercado norte-americano ou às 
transações no Brasil, mas vem aumentando gradualmente. 

Neste ano, já foi levantado US$ 1,44 bilhão. O volume final vai 
depender de todas as companhias conseguirem executar seus planos 
e nos preços pretendidos – a PicPay, por exemplo, como será visto 
adiante acabou deixando a fila –, mas pode subir para históricos US$ 
5,8 bilhões em negócios ligados à tecnologia. Nos últimos anos, o 
maior volume foi em 2018, com US$ 3,72 bilhões em três IPOs. 

A possibilidade de venda de papéis brasileiros é reforçada pela 
rentabilidade. Dados da Economática mostram, de 16 IPOs de 
empresas da América Latina na última década nos EUA, só nove têm 
desempenho positivo acumulado desde a estreia – porém, das nove, 
sete são brasileiras. 
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Por isso, com uma lista de ofertas no Brasil classificada como 
“pouco sexy” por investidores para a nova janela de mercado na B3 – 
marcas, setores ou taxas de crescimento com menor apelo em 
comparação às estreias anteriores –, os próximos meses prometem 
alguma chance para as companhias nacionais oferecidas no mercado 
americano. 

Por exemplo, investida da Advent, a CI&T quer buscar entre 
US$ 300 milhões e US$ 500 milhões na listagem. A operação é 
liderada por Citi e Goldman Sachs, e conta ainda como J.P. Morgan, 
Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Bradesco BBI.  

A Hotmart tem um intervalo um pouco mais alto, entre US$ 400 
milhões e US$ 600 milhões, sob coordenação de Goldman, J.P. e 
Morgan Stanley.  

O volume da Conductor, cujo IPO terá Goldman Sachs, J.P. 
Morgan, Bank of America e Credit Suisse na coordenação, pode ficar 
acima disso. 

A Elo deve lançar no fim do 3º. trimestre de 2021, para 
listagem efetiva entre outubro e novembro. A bandeira de cartões 
detida por Bradesco e Banco do Brasil e com participação relevante 
da Caixa mira a Nasdaq para levantar entre US$ 1,2 bilhão e US$ 2 
bilhões. Morgan Stanley, J.P. e Goldman compõe o sindicato com os 
bancos acionistas. 

Há similaridades nessas operações, com exceção da Elo. São 
empresas com fundos de private equity ou venture capital em sua 
base acionária. Eles já têm atuação internacional ou estão acelerando 
essa estratégia de “vender barato e se livrar do Brasil”.  

A General Atlantic é acionista da Hotmart. A Conductor, 
plataforma de tecnologia para meios de pagamento, tem ações nas 
mãos da gestora Riverwood, da Sunley House (da Advent), Temasek 
e da bandeira Visa. 

Também é esperada para o fim do ano a oferta do Nubank. A 
fintech já contratou os bancos principais da oferta, com Morgan 
Stanley, Citi e Goldman na linha de frente. A expectativa é dessa 
operação movimentar bilhões de dólares. 
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Havia expectativa de a processadora de pagamentos Ebanx já 
lançar sua oferta no 3º. trimestre, mas ela ainda não fechou o 
sindicato completo. Na Creditas, as conversas apontam para 2022. 

A preferência pelos EUA não significa as companhias de 
tecnologia terem parado de considerar completamente a bolsa 
brasileira. A definição depende de porte e também da origem de 
receita. 

CVM: Simplificação de Regras de Ofertas Públicas Iniciais de Ações 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou no ar suas 
propostas para a atualização das regras de ofertas públicas de 
valores mobiliários. As mudanças eram esperadas há pelo menos dois 
anos e ocorreram em meio a uma fila de mais de 40 companhias 
aguardando o aval do regulador para realizar suas Ofertas Públicas 
Iniciais de Ações (IPO, em inglês). A expectativa da autarquia era dar 
mais flexibilidade aos participantes do mercado e celeridade nos 
processos. 

A proposta da CVM era criar uma única norma, consolidando as 
instruções sobre o assunto. Vigoravam duas regras principais. A 
instrução 400 regulava as ofertas destinadas ao público em geral e 
exigia uma análise prévia do regulador (ou da ANBIMA, por meio de 
um convênio) para a concessão de registro. 

  Já as emissões ocorridas por meio da instrução 476 tinham a 
dispensa automática do registro. Cinco dias após o início da oferta, 
era preciso informar o regulador da sua existência.  

Em contrapartida, essas emissões só podiam ser apresentadas 
a 75 investidores profissionais com patrimônio acima de R$ 10 
milhões, mas só 50 deles podem participar. Na proposta da CVM, 
esse limite na 476 seria eliminado.  

Pela regulação vigente, se uma oferta é destinada ao investidor 
qualificado com mais de R$ 1 milhão disponível, é preciso cumprir 
todas as regras previstas na instrução 400. 

De forma geral, a ideia é permitir as exigências e as 
informações sejam moduladas em função do perfil do investidor ao 
qual a oferta se destina, incluindo também o qualificado, e da 
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categoria do emissor. Isso incluirá se as companhias estão em fase 
operacional ou pré-operacional. Também serão considerados a 
habitualidade com a qual a empresa acessa o mercado e o tipo de 
valor mobiliário ofertado. 

!  

Assim, pela proposta, em vez de as ofertas serem divididas 
entre “registradas” ou “dispensadas”, todas teriam registro no 
regulador. Mudaria, em alguns casos, ele se tornar automático, 
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especialmente se a oferta for direcionada a investidores mais 
sofisticados e se as empresas já possuem registros e são emissores 
frequentes.  

Traria uma possibilidade mais ampla de acesso pelos emissores 
do mercado sem necessariamente uma análise prévia do regulador, 
obviamente, agregando em termos de celeridade e possibilidade de 
aproveitamento de janelas e oportunidades identificadas pelos 
emissores. Flexibilizar o regime de ofertas diminuiria a necessidade 
de uma análise mais profunda da CVM, sobretudo nas ofertas de 
emissores já conhecidos e com títulos no mercado. 

A CVM criaria um registro automático mesmo para hipóteses 
antes dispensadas. Entretanto, o regime híbrido poderia levar o 
investidor a entender implicitamente ter havido a chancela da CVM. 

Há solução para essa situação. Esse dado pode estar contido no 
material da oferta, informando a emissão ter sido realizada sob 
registro automático. 

Havia impactos na questão da liquidez dos valores mobiliários 
atualmente ofertados pela 476. A publicidade e também a existência 
do esforço de venda seria muito útil e interessante para o mercado. 

De acordo com a proposta, os IPOs deverão sempre ser 
analisados pela CVM ou pela ANBIMA por meio de convênio com o 
autorregulador. Quando as ações estiverem sendo negociadas, não 
haverá restrição a qualquer tipo de investidor.  

No caso de empresas não operacionais, destinada apenas a 
investidores profissionais ou qualificados, haverá rito de registro 
ordinário com análise prévia da CVM. Será mantida a carência de 18 
meses até a liberação dos negócios para o varejo. 

Assim, a nova proposta acaba com a possibilidade de fazer 
emissão de ações e IPOs com dispensa de registro, via 476. Isso 
surgiu na reforma da norma, em 2014, a partir de discussões com a 
finalidade de incentivar ofertas de empresas menores. Desde então, 
só ocorreram Ofertas Subsequentes (follow-ons) de grandes portes.  

Os primeiros IPOs ocorreram recentemente, com as ofertas de 
Alphaville, Vamos e HBR, apesar da menor liquidez e da restrição do 
número de investidores. Diante da volatilidade e janelas mais curtas 
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das ofertas públicas tradicionais, operações incapazes de se viabilizar 
como ofertas registradas tiveram avanço com o mecanismo 
alternativo de acesso. 

O processo seria ágil, especialmente pela possibilidade de 
análise pela Anbima. As regras ficariam parecidas com as normas 
internacionais. A CVM passaria a focar mais na supervisão a posteriori 
em vez de na análise a priori. 

Ao mesmo tempo, além de trazer a flexibilização, a autarquia 
propôs regras para os agentes intermediários das ofertas, 
essencialmente, os bancos coordenadores. Eles terão de seguir 
normas de conduta e deverão, por exemplo, nomear um diretor 
responsável perante o regulador. 

A autarquia também permitiria um prospecto da oferta mais 
enxuto. A exemplo do já existente nos fundos de investimentos, seria 
criada a “lâmina de oferta”, documento propício ao investidor 
compreender as características essenciais da emissão. No edital, a 
CVM diz: “ela deve permitir a leitura adequada inclusive em 
dispositivos eletrônicos móveis, programas e aplicativos em geral”. 

Nessa audiência pública, aberta até 8 de julho de 2021, a 
autarquia vai mudar ainda as regras sobre o chamado “período de 
silêncio”. A regra vigente previa o “quiet period” ser aplicável ao 
emissor, acionista vendedor, coordenadores ou qualquer pessoa ao 
trabalhar na oferta.  

Essa regra tinha início 60 dias antes do protocolo na CVM até o 
anúncio de encerramento da oferta. Para os bancos coordenadores, o 
período de silêncio se iniciava somente no momento da contratação 
destes. A CVM mostra disponibilidade para reduzir este prazo para 30 
dias. 

Diversificação Setorial de Companhias Abertas 

A fila de empresas para abrir capital no Brasil, no primeiro 
semestre de 2021, seguia aumentando. Havia pelo menos 37 
companhias se preparando para fazer Ofertas Públicas Iniciais de 
ações (IPO, na sigla em inglês). A expectativa era elas 
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movimentarem pelo menos R$ 50 bilhões, segundo projeções 
oniscientes de O Mercado. 

Houve um período com mais de 60 operações em análise, no 
segundo semestre de 2020, mas apenas um terço concretizou as 
ofertas. Faz parte do jogo algumas serem adiadas ou canceladas. Ano 
passado, 24 empresas desistiram de operações. 

A realização das operações depende da análise da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), do comportamento instável de mercado, 
capaz de interferir na precificação das operações, e também das 
“teses dos negócios”. Um grande número de candidatas também 
acaba concorrendo pela atenção do investidor.                                   

 O que impacta um pouco o ritmo das ofertas é a capacidade de 
absorção pelo investidor, inclusive de ele – uma instituição financeira 
– ter mão de obra suficiente para poder olhar todas essas operações. 
Um gestor de recursos, comumente, não consegue pesquisar, 
profundamente, nem 20% do montante de IPOs em andamento. 

Esses profissionais acabam fazendo apostas especulativas. Eles 
vão por setores, por tamanho de operação ou por uma tese apreciada 
a priori. No grupo de empresas já na CVM há muita diversidade e 
novos setores para a bolsa de valores. Na lista, destacam-se em 
quantidade empresas dos setores de saúde, agro, varejo e financeiro. 

A maior operação prevista era do Banco BV ao buscar levantar 
R$ 3,5 bilhões. Mais duas companhias deveriam fazer oferta nesse 
patamar: a FS Agrisolutions, da área de produção de etanol, e o 
Grupo Big (ex-Walmart Brasil). 

Na casa dos R$ 2 bilhões, havia sete operações: da 
distribuidora de produtos médicos Viveo; da Blau Farmacêutica; do 
hospital Mater Dei; do GPS, de soluções de segurança patrimonial; da 
plataforma de e-commerce Privalia; da 3Tentos Agroindustrial, além 
da Rodobens Negócios e Soluções, abrigando concessionárias de 
veículos e unidades de soluções financeiras do grupo. 

A maior parte das empresas (17) esperava fazer operações na 
casa do R$ 1 bilhão. A Oliveira Trust, de administração fiduciária, 
preparava uma oferta nesse patamar. 
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Com operações deste tamanho, havia nomes mais conhecidos, 
como Casa & Vídeo, Nadir Figueiredo, OBA Hortifruti, Tok&Stok, São 
Salvador, dona da Super Frango, e Laboratório Teuto. E também 
negócios bastante específicos, como Açu Petróleo; Oceana Offshore; 
Paschoalotto, empresa de recuperação de crédito; G2D, investidora 
em empresas com desenvolvimento de tecnologias disruptivas; 
Oleoplan, de biodiesel; WDC Networks, fornecedora de serviços de 
fibra ótica; MPR, de produtos de limpeza doméstica à base de álcool; 
Iguá Saneamento; e Guararapes, fabricante de painéis de MDF. 

Não deveriam chegar ao bilhão de reais as operações da 
butique de investimentos BR Partners (R$ 700 milhões), da loteadora 
Nova Harmonia (R$ 850 milhões); da fornecedora de softwares LG - 
Lugar de Gente (R$ 600 milhões); do Hospital Care (R$ 500 
milhões); da empresa de programas de fidelidade Dotz (R$ 900 
milhões) e da fabricante de baterias e iluminação LED Unicoba (R$ 
850 milhões). 

Entraram também em análise operações ainda sem tamanho 
definido: Livetech da Bahia, operadora com tecnologia wireless e de 
segurança predial eletrônica; Banco Modal e Hospital Care Caledônia. 
Além dessas, havia a possibilidade de Kalunga e Usaflex tentarem 
essa oportunidade de boom no mercado de ações para operações 
públicas iniciais. 

A Caixa Econômica Federal permanecia ainda estudando o 
melhor momento para a operação de privatização do patrimônio 
público, no caso de seu braço de seguridade, muito lucrativo no caso 
de outros bancos. 

Os acenos intervencionistas e privatizantes do governo 
paramilitar não tinha potencial para “fechar a janela” dessas 
operações. Mas, contribuíam, sim, para uma piora da percepção de 
risco, com impacto nos preços dos ativos e no valor das companhias. 

Para lançar e fechar uma oferta até meados do ano, por 
exemplo, as empresas precisavam apresentar o balanço de 2020 
junto ao pedido de análise à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
até meados do segundo mês. Mas estava tudo andando do lado das 
empresas.  
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Nenhuma delas, até aquele momento, pensava em esperar para 
fazer o protocolo da CVM. Um mau governo atrapalha a vontade 
corporativa de seguir adiante com essas operações. 

Nunca é possível saber se todas as ofertas vão ter êxito. São 
muitas operações, e o sucesso vai depender das condições de 
mercado, dos níveis de preço e da “tese” apresentada aos 
investidores. 

O estresse pelo desgoverno pegou os IPOs em “entressafra”. 
Havia, então, a necessidade de atualizar os balanços, antes de 
colocar a operação em fase de reuniões com investidores – e entrar 
em semana de precificação de IPOs. 

Quando O Mercado fica mais seletivo, isso favorece companhias 
com melhor governança. Há por conta de intervenção governamental 
uma migração de investidores de estatais para companhias privadas. 

Capitalização para Alavancagem Financeira e/ou Enriquecimento 
Pessoal 

Apesar do cenário econômico e sanitário incerto no Brasil, um 
grupo seleto de empresas supera os maus fundamentos 
macroeconômicos e busca dinheiro para crescer. Dos R$ 10,6 bilhões 
captados em ofertas primárias de ações em janeiro e fevereiro de 
2021, 86,3% seriam usados para aquisição de ativos, atividades 
operacionais e compra de participações acionárias, de acordo com 
levantamento do Centro de Estudo de Mercado de Capitais (CEMEC) 
da FIPE, divulgado por Talita Moreira (Valor, 06/04/21). 
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O comportamento de agora é diferente do visto na crise de 
2016, quando levantar recursos para capital de giro e reestruturar 
passivos foram os principais objetivos das poucas empresas ao se 
aventurarem na bolsa de valores. 

Apenas 13,7% do volume captado em ofertas de ações no 
primeiro bimestre de 2021 será usado para redução de passivos, 
segundo informado divulgada pelas companhias nos prospectos das 
operações. Uma parcela de 27,6% irá para a compra de participações 
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acionárias e 58,7% serão destinados a aquisição de ativos e 
atividades operacionais. 

  Em contraste, capital de giro (59,2%) e redução de dívidas 
(21,1%) foram os principais destinos do dinheiro levantado nas 
ofertas primárias de ações em 2016, quando houve o golpe contra a 
Presidenta Dilma Rousseff, com reflexos na situação financeira das 
empresas ainda no ano seguinte. Estavam ainda em fase de 
desalavancagem financeira.  

Ela se iniciou após a retomada da elevação da taxa de juro 
básica em abril de 2013. Foi justificada pelo erro técnico do Banco 
Central do Brasil de enfrentar assim quebra de safra por seca e 
decorrente inflação de alimentos, em plena época de endividamento, 
devido ao PAC 2. Essa fragilidade financeira se referia ao grau de 
prudência no endividamento, face às possíveis reviravoltas. 

Desta vez, aberta a “janela de oportunidade” pela especulação 
com ações, também há uma quantidade muito maior de ofertas. 
Somente no primeiro bimestre de 2021, foram realizadas 13 
operações, ante apenas duas em todo o ano de 2014, cinco em 2015 
e seis em 2016. 

Contribui muito para a atratividade da bolsa o dinheiro mais 
barato e farto no mundo todo. No fim do ano passado, o custo do 
capital próprio, isto é, o retorno mínimo exigido pelos acionistas, das 
empresas brasileiras estava em menos de 6% ao ano em termos 
reais.  

É o menor valor dos últimos anos. O valor das companhias 
aumenta quando a taxa de juros cai, e estimula as ofertas de ações. 

 Há ainda a percepção de a economia brasileira não poder ficar 
pior de seu estado lastimável no ano anterior, oferecendo novas 
perspectivas mais adiante, passada a tormenta do pandemônio da 
pandemia. O ciclo de investimentos é um projeto de alguns anos. As 
empresas planejam em longo prazo. 

Por isso, houve no início deste ano uma diversidade maior de 
setores indo à bolsa. Os objetivos preponderantes foram os de fazer 
investimentos operacionais, o chamado CAPEX (sigla da expressão 
inglesa Capital Expenditure designadora do montante de dinheiro 
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despendido na aquisição de bens de capital de uma determinada 
empresa), e avançar em processos de digitalização.  

No ano passado, parte significativa dos recursos foi empregada 
para refinanciamento, reforço de caixa, fusões e aquisições e 
transformação digital. Neste ano, houve essa mudança no perfil e no 
uso dos recursos. 

A crise do coronavírus se deu em contexto inédito para o Brasil, 
com taxas de juros nas mínimas históricas, devido ao excesso de 
capacidade produtiva ociosa em termos mundiais. Isto também 
ajudou as empresas a saírem da pandemia com uma situação 
financeira mais confortável.  

Esse fator colaborou para o encerramento da desalavancagem 
financeira financeira e influiu no tipo de operação destinado ao capital 
levantado no IPO. Há menos necessidade de captar recursos para 
pagar dívidas. 

Embora as ofertas de ações não sejam uma boa proxy da 
economia brasileira, pois são inacessíveis às pequenas empresas, o 
mote dos IPOs, nos primeiros meses deste ano, sinaliza oportunismo. 
Algumas companhias pareciam estar crescendo alheias ao 
desempenho fraco do PIB e da demora na vacinação, o que mostrava 
o impacto desigual da crise em setores e regiões do país. 

Ao mesmo tempo, os processos de IPO funcionavam como uma 
espécie de “seleção natural”, porque o mercado tende a comprar as 
melhores estórias. Uma boa narrativa, sendo convincente pelo teor 
emotivo, embora racionalmente falsa, tem a capacidade de iludir a 
mente humana incauta. 

Isso não significa a deterioração da economia brasileira, vista 
nos últimos anos, não possa afetar as empresas e o próprio 
cronograma de ofertas à frente. Quanto mais esse ambiente ilusório 
se prolongar, maior será o impacto. O cenário está condicionado à 
vacina e à evolução da pandemia. Com o prolongamento do 
negacionismo científico, no Palácio da Alvorada, há mais incertezas 
sobre recuperação de emprego e renda. 

Se, pelo contrário, o ritmo de imunização aumentar no segundo 
semestre de 2021, e começar a fazer diferença na saúde, surgirão 
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maiores chances de uma recuperação da economia, liderada pelo 
consumo com base em poupança preventiva. Isso poderia estimular 
novas ofertas. 

No curto prazo, entretanto, o aumento da volatilidade nos 
mercados deve colocar em compasso de espera algumas operações já 
anunciadas. A tendência é parte das ofertas de ações arquivadas para 
abril, juntas somando mais de R$ 70 bilhões, serem adiadas à espera 
de um momento melhor.  

Nem todas conseguirão lançar suas ações no mercado raquítico. 
O Mercado impotente e não onisciente vai ficar nas operações 
maiores, pois só elas conseguem atrair mais investidores e têm mais 
liquidez. 

Este é o reflexo de um problema exclusivamente brasileiro, com 
uma piora nos indicadores da pandemia e um aumento do ruído 
político, enquanto em outros países parece haver uma recuperação 
em curso. Nesse caso, precisa deixar o mandato presidencial finalizar 
no próximo ano. Algumas companhias terão de ser mais flexíveis em 
termos de preço se quiserem sair com suas ofertas de ações agora. 

Apesar disso, os bancos não veem um fechamento do mercado, 
ao contrário. Algumas companhias estão em roadshow para fazer 
suas ofertas. 

A trajetória de alta da taxa Selic, iniciada em março de 2021, 
logo será vista como empecilho para novas transações, mesmo 
subindo, se os juros continuarem baixos em termos históricos. Assim, 
o custo de dívida e de capital aumentará, mas não chegará a 
desestimular significativamente. 

Estudo de Caso: Rede D’Or 

O cardiologista Jorge Moll Filho tinha 31 anos quando fundou 
uma clínica de diagnósticos na zona sul do Rio de Janeiro. Hoje, aos 
74, Moll acaba de ter seu império hospitalar avaliado em R$ 115 
bilhões – a Rede D’Or estreou na bolsa como a 10ª. companhia mais 
valiosa da B3, maior do que o Banco do Brasil.  
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Atualmente presidida pelo filho, Paulo Moll, a empresa, que 
continuará tendo a família como controladora, comanda 52 hospitais, 
tem outros 32 em desenvolvimento, e uma rede de laboratórios. 

Na análise dos números da Rede D’Or, chamou atenção de 
Maria Luíza Filgueiras (Valor, 09/12/21) uma remuneração de meio 
bilhão de reais para a administração na prestação de contas da 
companhia no ano 2020. O assunto rendeu discussão em grupos de 
analistas, fóruns de investidores de varejo e entre especialistas em 
governança. Mas o interesse pelos papéis da empresa, diante da 
expectativa de crescimento por consolidação, fez a maioria dos 
investidores deixar esse ponto de lado. 

Conforme o prospecto da companhia, a remuneração dos cinco 
diretores e sete conselheiros, no ano da pandemia, totaliza R$ 512 
milhões, isso sem remuneração duplicada para executivos em ambos: 
Conselho Diretor e Conselho de Administração. No ano 2019, era de 
R$ 46 milhões e, em 2018, totalizava R$ 38 milhões.  

Do montante referente a 2020, R$ 450 milhões são 
pagamentos baseados em ações. Somente para a diretoria, a 
remuneração é de R$ 178 milhões. 

Além do montante em si, chamou atenção o número acontecer 
em ano de redução de resultados da companhia, afetada pela 
pandemia. No ano 2019, a companhia teve receita líquida de R$ 
13,32 bilhões, ante R$ 10,9 bilhões em 2018, com lucro líquido de R$ 
1,19 bilhão. 

Esse resultado que foi multiplicado por quatro em cinco anos. 
No acumulado de 2020, até setembro, a receita ficou em R$ 9,86 
bilhões, em linha com o mesmo período do ano passado, e o 
resultado líquido, R$ 156,5 milhões, forte retração ante os R$ 908 
milhões na mesma base de comparação. 

A mercantilização da saúde, ou seja, “enfiar a faca” quando o 
cliente está moribundo e a família paga tudo solicitado, possibilita 
“coisitas como tal”.                                              

Esses R$ 500 milhões são ‘one-off’. O porta-voz dizer ser 
apenas um reconhecimento do plano de opções no balanço, mas não 
ser a base anual de remuneração. Ao se questionar a companhia, 
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argumenta ser composta por ações ainda sem serem pagas, mas só 
provisionadas porque as alavancas de resultado foram atingidas.  

O valor de remuneração dos médicos-executivos é 
extraordinário e rodou O Mercado de forma provocativa, ainda mais 
porque o lucro foi mais baixo no ano. Inclusive a projeção de 
despesas totais com pessoal cai de R$ 620 milhões para R$ 300 
milhões em 2021. 

No programa de remuneração por ações foi outorgado o total 
de 30.679.000 ações restritas para membros do Conselho e da 
Diretoria estatutária. Esse percentual está abaixo dos 5% das ações 
totais da companhia, um limite considerado pelos especialistas em 
governança corporativa.  

No entanto, segundo o documento, ainda não decorreram os 
prazos estabelecidos e as ações não foram transferidas aos 
beneficiários. Esse plano tem prazo de sete anos, com promessas de 
entregas anuais. 

!  
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Nos ajustes de patrimônio líquido e de EBITDA, a companhia 
ressalta o aumento da reserva para pagamentos baseados em ações 
no montante de R$ 80,1 milhões e o efeito da alteração dos planos 
de opções de compra de ações, substituído pelo chamado plano de 
ações restritas no valor de R$ 114,5 milhões. “Reconhecer o volume 
total no mesmo ano pode ser uma questão tributária”, dá a pista um 
analista do setor de saúde. 

Em uma oferta de ações cobiçada entre os investidores, mesmo 
com preço considerado nas alturas, a companhia levantou R$ 11,5 
bilhões. O valor por ação ficou em R$ 57,92.  

Investidores estrangeiros ficaram com metade da oferta, 
inclusive teve a participação da gestora americana Capital Group. Ela 
já é acionista de Magazine Luiza e Burger King Brasil. Também 
compareceu o fundo do megainvestidor George Soros. Entre as casas 
brasileiras, entraram no IPO gestoras como Atmos, SPX, JGP e XP. 

  No preço mais baixo, a demanda chegou a 10 vezes a oferta. 
No valor fixado, estava em pouco mais de três vezes.  

Em cenário de juros baixos e economia patinando, os números 
da D’Or não passam despercebidos. Além do histórico da 
administração e da questão demográfica, com tendência a aumentar 
a demanda do setor de saúde, os investidores compraram a história 
de consolidação. 

A companhia sempre teve uma estratégia agressiva de 
aquisições, o que continua em sua ambição, pois já foram cerca de 
40 compras na história da companhia. Com o IPO, o grupo coloca um 
valor extraordinário em seu caixa para crescer.  

Do montante da oferta, R$ 8,44 bilhões vão para a D’Or e o 
restante fica com os acionistas vendedores. A parte da empresa serão 
usados para aquisições e para expansão dos hospitais já existentes. 

Além do caixa, a companhia está acostumada a operar com 
alavancagem, aumentando a possibilidade de negócios. Esse ritmo foi 
impresso principalmente a partir da sociedade com o BTG Pactual. 
Este depois vendeu suas ações para o fundo soberano de Cingapura. 
Houve também a entrada na companhia do fundo de private equity 
Carlyle. 
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Em estimativas apresentadas aos investidores durante o 
“roadshow”, a companhia avalia ser possível passar dos atuais 8 mil 
leitos para 18 mil leitos sem esbarrar no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). A D’Or está já restringida no Rio de 
Janeiro para fazer mais compras, mas não em outras capitais e 
cidades do interior de alta renda. 

Apesar de serem negócios diferentes, os investidores 
compararam a D’Or com as operadoras verticalizadas Intermédica e 
Hapvida. Na definição de preço da ação, os gestores avaliaram se a 
companhia deveria ter um desconto ou um prêmio em relação a 
essas companhias listadas. 

 Por um lado, as verticalizadas têm a vantagem de estar em 
mercado crescente: o de planos de saúde. Por conta de tíquetes 
médios mais baixos, conseguem aumentar rapidamente sua base de 
clientes.  

Já a D’Or depende do crescimento dos planos de saúde 
utilizadores de sua rede, como Bradesco, SulAmérica e Omint. Eles 
têm apresentado expansão menor face aos concorrentes. 

Mas a D’Or tem a vantagem de não estar sob essa regulação e 
ter pouca competição no M&A. Isso se refere aos controles na 
Agência Nacional de Saúde (ANS) sobre os planos e ao ritmo de 
aquisições da companhia. Com as aquisições, a D’Or avalia conseguir 
crescer sem depender do crescimento da base de clientes daquelas 
operadoras usuárias de sua rede. 

No fim das contas, a D’Or vai estrear em um nível semelhante 
ao de Hapvida e Intermédica: cerca de 40 vezes o lucro projetado 
para 2021. Outros múltiplos da companhia foram calculados por O 
Mercado, indicando o preço estava “esticado” – o eufemismo dos 
investidores para dizer estava caro –, mas pagou! 

A faixa indicativa de preço da D’Or era de R$ 48,91 a R$ 64,35 
por ação. Ao preço fixado pela companhia, de R$ 57,92, a D’Or chega 
à bolsa negociada a 146 vezes seu fluxo de caixa operacional em 
2019. Um crescimento anualizado de 20% do lucro líquido pelos 
próximos dez anos daria um preço justo para o papel, a valor 
presente, de R$ 48,80. 
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O que leva os investidores a comprarem mesmo assim? A 
narrativa de autoengano se refere à qualidade da companhia, 
incluindo ativos e administração. Isso implica em acreditar na sua 
“capacidade de entrega”.  

Nesse patamar de preço, essa capacidade já está precificada, 
deixando pouca margem para erros de percurso. “O múltiplo 
realmente estava muito alto, mas caro é aquilo no qual você acha 
não valer o preço. Nesse caso, O Mercado acha valer”, acrescenta um 
gestor do Leblon, provavelmente formado ou ex-professor na Gávea, 
e “parça” do médico Jorge Moll. 

A principal referência de Moll no início da expansão de sua 
companhia foi a americana Clínica Mayo, fundada a mais de 100 anos 
em Rochester, no estado de Minnesota. Ela já tinha fama mundial na 
gestão do negócio e do atendimento mercantil de saúde. Moll aplicou 
ainda na D’Or conceitos de hotelaria até então raros no setor 
hospitalar no Brasil, mesmo para alta renda da elite brasileira. 

Com caixa cheio, o poder de fogo da Rede D’Or já sacudiu a 
concorrência. O maior acionista da operadora verticalizada Notre 
Dame Intermédica, a Bain Capital, aproveitou o interesse no setor 
para vender R$ 5 bilhões em ações e reduzir sua exposição.  

A Dasa, dona da rede hospital Ímpar, quer encher o caixa para 
essa competição. Também planeja uma oferta de ações de pelo 
menos R$ 4 bilhões, após anunciar uma aquisição de R$ 1,7 bilhão na 
área. 

A oferta da D’Or, liderada pelo Bank of America com 
participação de J.P. Morgan, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP 
Investimentos, é o segundo maior IPO da história brasileira, em 
valores nominais, atrás apenas da operação do Santander Brasil, em 
2009. 
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Cinco meses após levantar R$ 11,4 bilhões em sua oferta inicial 
de ações (IPO), a segunda maior na história do país, e concluir uma 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 1,5 
bilhão, a Rede D’Or está captando mais R$ 6,7 bilhões em “follow-on” 
(oferta subsequente de ações), conforme Beth Koike (Valor, 
20/05/21).  

Com isso, o grupo deve colocar mais R$ 1,8 bilhão no seu 
caixa. Encerrou o primeiro trimestre com a cifra de R$ 13,6 bilhões. 
Planeja partir ainda mais forte para o competitivo mercado de saúde, 
do qual já é líder. Tá tudo dominado! 

Entre outubro e abril, a Rede D’Or anunciou oito aquisições - 
volume muito superior ao de anos anteriores. Para efeitos de 
comparação, entre 2015 e 2018, foram comprados 15 hospitais. 

Entre os concorrentes da Rede D’Or, há empresas como a Dasa, 
cujo controlador juntou seus negócios de medicina diagnóstica e 
hospitais e fez um re-IPO de R$ 3,3 bilhões, e a rede mineira de 
hospitais Mater Dei. Esta captou R$ 1,4 bilhão na abertura capital em 
abril de 2021.  

Há também grupos de saúde formados há poucos anos por 
gestoras de private equity. Começaram a investir no setor hospitalar 
a partir de 2015, quando a legislação passou a permitir capital 
estrangeiro nesses ativos. Nessa turma estão a Hospital Care, 
controlada pelos fundos Crescera e da família do empresário Elie 
Horn, e a Kora Saúde, capitaneada pelo H.I.G. 

 Há ainda alguma competição, em menor escala, com as 
operadoras verticalizadas NotreDame Intermédica, Hapvida e Athena 
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controlada pelo Pátria. Elas também estão comprando hospitais para 
aumentar suas respectivas redes credenciadas. Mas, nesse caso, a 
concorrência não é direta porque a Rede D’Or investe em hospitais 
premium. 

A demanda por esses ativos é tamanha a ponto de O Mercado 
já ter presenciado transações onde o valor do negócio bateu em 26 
vezes o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização). 

O mercado hospitalar ainda é bastante pulverizado. Metade dos 
hospitais do país é de pequeno porte, com cerca de 50 leitos, mas 
para esse negócio ser rentável é preciso ter o triplo desse número. 
Esta é a principal razão para o processo de consolidação dos grupos. 

Com o caixa enriquecido, a D’Or deve partir para novas praça 
até para evitar sanções Conselho Administrativo de Defesa do 
Consumidor (Cade) em regiões onde já tem presença consolidada. 
Hoje, a empresa tem mais de 50 hospitais. 

Juntos, contam com 9 mil leitos no Rio de Janeiro, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Distrito 
Federal, além da Paraíba e Minas Gerais, mercados cujas aquisições 
estão em análise pela autarquia antitruste. 

Diante desse cenário concorrencial e da tendência dos hospitais 
serem procurados para casos mais graves, a D’Or também vem 
diversificando seus negócios. O grupo é dono de uma ampla rede de 
clínicas oncológicas, com mais de 50 unidades no país, é o maior 
acionista da Qualicorp, e também tem corretora de planos de saúde e 
empresa de banco de sangue, entre outros.  

Ainda assim, os hospitais vão continuar sendo o centro do 
negócio. A demanda por tratamentos complexos continuará 
crescendo, tendo em vista o envelhecimento da população. 

O “follow-on” da Rede D’Or foi uma oferta restrita, voltada a 
investidores qualificados por terem mais de um milhão de reais. É 
mais uma demonstração de O Mercado estar em busca de ativos mais 
consolidados mesmo no setor de saúde, de resiliência alta e demanda 
acelerada, tendo em vista a pandemia da covid-19. 
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Nesta última safra de IPOs, o setor de saúde era considerado 
um dos “queridinhos de O Mercado”, com promessa de captações 
milionárias na esteira do sucesso da abertura de capital da Rede D’Or, 
em dezembro de 2020. Mas o que se viu foram investidores pedindo 
descontos generosos e empresas adiando seus IPOs com a alegação 
de o cenário econômico não ser promissor com o atual desgoverno.  

Das sete empresas de saúde com pretensão de ir à bolsa, cinco 
– Athena, Bionexo, Hospital Care, Kora Saúde e Viveo – adiaram seus 
projetos. O Mater Dei abriu seu capital após aceitar desconto de 20% 
e no “re-IPO da Dasa”, a família Bueno entrou com uma capitalização 
porque não valia a pena vender ações com os valores negociados na 
época. 

Entretanto, em meio a esse cenário de “vacas magras”, houve 
uma demanda acima da oferta no “follow-on” da Hapvida, quando foi 
a mercado no mesmo período de pessimismo. A operadora negocia 
uma fusão com a NotreDame Intermédica e, para isso, captou R$ 2,7 
bilhões, “roubando” o investidor de quem tentava estrear na bolsa. 

A recente união entre Hapvida e Intermédica e a chegada da 
Rede D’Or à bolsa, em dezembro, farão com que o setor de saúde 
comece, de fato, a ganhar representatividade na bolsa brasileira. 
Com valor de mercado acima de R$ 100 bilhões, ambas já figuram 
entre as maiores empresas listadas. 

O IPO da Rede D’Or, de muito sucesso, deixou nítida a 
percepção de o setor de saúde ser subrepresentado na bolsa 
brasileira, com fundamentos muito fortes de crescimento e 
resiliência. Tem tudo para a especulação com narrativas miraculosas! 

Vários nomes do segmento acessaram a bolsa desde o início 
dos anos 2000, mas acabaram envolvidos em fusões e aquisições e 
fecharam o capital antes que o mercado pudesse contar com um 
grande nome. Com as luzes acesas para o segmento, há, no 
momento, sete companhias que preparam ofertas públicas inicias 
(IPOs), já em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Desde o IPO em dezembro, a Rede D’Or, maior rede privada de 
hospitais do país, já se valorizou 25%. Com R$ 137,4 bilhões em 
valor de mercado, no início de março de 2021, é a nona maior 
companhia listada. Já a empresa combinada a partir das operações 
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de Hapvida e Intermédica, que integra rede hospitalar e operadoras, 
avaliada em R$ 115 bilhões, ficaria em 11o primeiro lugar. 

!  

  A Rede D’Or se prepara para lançar no fim de agosto de 2021 
uma oferta de debêntures no valor de até R$ 1,5 bilhão com prazo de 
dez anos. A operação seria coordenada pelo Itaú BBA, por ele 
assumir ficar com parte dos títulos, dada a “garantia firme”. 

Os recursos seriam utilizados na compra do controle da rede de 
medicina diagnóstica Alliar ou, caso a operação não fosse efetivada, 
na aquisição de outros ativos. A Rede D’Or anunciou uma oferta para 
a aquisição da Alliar pelo valor de R$ 11,50 por ação, o que 
precificaria o negócio em R$ 1,3 bilhão. O volume foi considerado 
baixo pelos controladores da Alliar. 
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Estudo de Caso: Mercantilização da Saúde 

Com grandes empresas, o setor da saúde ganha visibilidade no 
mercado de ações. Isso tende a fazer com que outros empresários 
prestem atenção nas operações, nos valuations, e se animem para 
fazer também um IPO. 

Uma nova onda de ofertas na bolsa, daqui em diante, virá como 
reflexo da liberação do capital estrangeiro em hospitais, em 2015. As 
companhias atraíram investimento de private equities internacionais e 
agora a saída vai ser via bolsa. 

Na visão de um executivo do setor de private equity, saúde é 
um setor propício à especulação. Ele passa por uma “tremenda” 
transformação no mundo todo com o envelhecimento da população e 
mudanças tecnológicas.  

No Brasil, há condições específicas para acelerar as mudanças, 
como o fato de o Sistema Único de Saúde (SUS) não dar conta do 
atendimento da população, o que abre espaço para a iniciativa 
privada. 

É um setor do mundo real, com praticamente nenhuma 
representatividade na bolsa de valores. Ele vai precisar de muito 
capital para continuar a se transformar. Talvez seja um dos setores 
onde mais faz sentido abrir capital, porque até pouco tempo atrás só 
havia laboratórios listados. 

O setor está cada vez mais atrativo para os investidores por 
conta da tese relacionada ao envelhecimento da população mundial. 
Existe hoje um conjunto de temas de um portfólio moderno de 
investimentos. O principal deles talvez seja a energia limpa, mas a 
saúde, em particular tudo envolvendo a atenção ao envelhecimento, 
sem dúvida, é um deles. 

Hoje, no Ibovespa, principal índice da B3, há seis companhias 
ligadas de alguma maneira ao setor de saúde que, juntas, na carteira 
teórica de 1o de março, tinham peso de cerca de 6,5%: Intermédica 
(2,5%), RaiaDrogasil (1,2%), Hapvida (0,8%), Hypera (0,66%), 
SulAmérica (0,45%), Fleury (0,4%) e Qualicorp (0,4%). Por conta 
dos critérios do Ibovespa, exigente de tempo de listagem, a Rede 
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D’Or só deve entrar no índice no fim do ano. Segundo estimativas, a 
companhia poderá chegar com peso próximo a 3%. 

Nos mercados americanos e europeus, saúde representa entre 
17% e 19% da bolsa. Mas por lá estão listados os grandes 
laboratórios farmacêuticos. Estes não existem aqui. 

Sobre a falta de representatividade do segmento no mercado 
local, por conta da elevada fragmentação, as grandes, como Rede 
D’Or, Intermédica e Hapvida, sempre foram verdadeiras “máquinas 
de compra”. Elas cresceram sim organicamente, mas também a partir 
de muitas aquisições. Essas movimentações acabaram tirando da 
bolsa algumas candidatas a IPOs. 

O novo grupo ao chegar à bolsa vem, como já se viu no 
passado, novamente pertencerá a famílias dos médicos e private 
equities Estes, nos últimos anos, vieram construindo empresas, até 
mesmo se inspirando na história dessas maiores. Repetiram a 
estratégia e, agora, vão buscar liquidez na bolsa. 

Nada impede essas empresas também serem protagonistas ou 
alvos de uma nova onda de consolidação. Há vários tipos de negócios 
da cadeia de saúde para serem listados.  

Na bolsa, elas passam a ter um valor de mercado e ações 
podem ser “moedas de negociação” para Fusões e Aquisições. Além 
disso, abrem mais dados sobre as suas operações. 

A maior visibilidade desse mercado de saúde com as grandes 
companhias em bolsa pode impulsionar novas operações de fusões e 
aquisições. Elas já marcam esse setor, pelo fato de ele ser muito 
fragmentado e haver complementariedade entre as empresas. 

 Companhias de porte cada vez maior e mais profissionalizadas 
têm potencial para impactar toda a cadeia de negócios. Elas alcançam 
escala para negociar insumos, conseguem oferecer mais benefícios e 
especializações aos profissionais de saúde. Isso tende a puxar a 
profissionalização de todo setor.  

Uma empresa relevante em determinada região, ao ver a 
chegada de um grande competidor, capitalizado, terá de se mexer 
para não se tornar até mesmo um alvo. 
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Outro segmento ligado à saúde com destaque em bolsa é o 
chamado varejo farmacêutico, com as drogarias. Isso se deve ao fato 
de grande parte dos IPOs no Brasil ser de empresas com negócios 
ligados a consumo e varejo. 

O exemplo de sucesso é a RaiaDrogasil, fusão de duas 
empresas listadas. Ela está no Ibovespa e vale hoje R$ 37 bilhões.  

Ano passado, com a retomada dos IPOs, esse ramo contou com 
reforços na bolsa. Listaram-se:  

1. a D1000, com relevância no Rio de Janeiro e Centro-Oeste, 
sendo uma subsidiária da Profarma, distribuidora de 
medicamentos; e  

2. a Pague Menos, com forte presença no Norte e Nordeste.  

A Panvel, fundada no Sul do país, já era listada e fez uma 
oferta para aumentar sua liquidez. Esse braço do setor conta 
tanmbém com um fracasso: a BR Pharma. Ela chegou à bolsa em 
2011 e faliu em 2019. 

Na história recente, o setor de saúde viu um verdadeiro entra e 
sai de empresas na bolsa. A rede de laboratórios de diagnóstico Dasa 
puxou a fila de IPOs em 2004, trazida pela butique Pátria.  

Nos anos seguintes, fez muitas aquisições, teve dificuldades na 
integração, e o empresário Edson Bueno, criador da Amil, acabou 
assumindo o controle da empresa dez anos depois. Desde então, a 
Dasa tem percentual ínfimo, de pouco mais de 2%, de ações em 
circulação no mercado. Agora, prepara um “re-Ipo”. 

A Medial, de planos de saúde, se listou em 2006 e em 2009 foi 
adquirida pela Amil, que havia chegado à bolsa em 2007. Em 2012, 
foi a vez de a Amil, avaliada em R$ 11 bilhões na época, ser 
comprada pela americana United Health e sair da bolsa. A 
OdontoPrev, de serviços dentários, vendeu ações em 2006 e teve o 
controle comprado pela Bradesco Saúde em 2014. 

A Cremer, fabricante de materiais descartáveis para saúde, 
fechou capital em 2018, depois de ter sido adquirida pela CM 
Hospitalar. Agora rebatizada de Viveo, ela tem como acionistas os 
empresários Carlos Mafra e Cleber Ribeiro e a DNA Capital, empresa 
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de investimentos da família Bueno, fundadora da Amil, e também 
prepara um IPO. 

Outra empresa de mercantilização da saúde fechou capital: a 
Tempo Participações, de seguro saúde. A empresa chegou à bolsa em 
2007 e, em 2015, teve o controle adquirido pelo fundo de private 
equity Carlyle.  

A Qualicorp, de planos de saúde, segue listada, mas com uma 
participação cada vez mais relevante da Rede D’orçamento. 
Recentemente, ela subiu a participação de 15,4% para 22,4%. 

O setor ainda conta com outras companhias em bolsa de 
valores, mas fora do Ibovespa, como as redes de laboratórios Alliar e 
Hermes Pardini, além da biofarmacêutica Biotoscana. Todas se 
listaram a partir de 2016. 

A lista de empresas do setor de saúde com preparação de 
Ofertas Públicas Iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) conta, no 
momento, com sete representantes, mais a Dasa, já listada, com 
pretensão de uma operação para aumentar a quantidade de ações 
em circulação no mercado. Entre as candidatas, com pedidos em 
análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), predominam 
aquelas ligadas ao ramo hospitalar, com três opções.  

Há ainda dois laboratórios, uma distribuidora de medicamentos 
e uma companhia fornecedoras de tecnologia ao setor. Elas buscam 
recursos para financiar expansão, orgânica e via aquisições, e 
também investir em tecnologia. Todas as operações contam com 
parcelas secundárias, onde os atuais acionistas vendem parte da 
participação. 

O Hospital Care Caledônia surgiu em 2017 a partir de 
investimentos do fundo de private equity Crescera, dos empresários 
Elie Horn e Julio Bozano. Ele integra hospitais, clínicas e planos de 
saúde. O grupo está hoje no interior de São Paulo, nas cidades de 
Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e futuramente 
Sorocaba. Também está em Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). A rede 
tem 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas. 

A Kora Saúde também chega à bolsa pelas mãos de um private 
equity, o H.I.G.. A empresa se descreve como líder em seus 
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mercados de atuação: Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso. Além 
de dez hospitais com 1.002 leitos, também fornece serviços de 
oncologia. A rede acredita estar posicionada para replicar seu modelo 
de negócio em todas as regiões do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo. 
Kora e Care vem de uma série de aquisições nos últimos anos. 

A Rede Mater Dei de Saúde presta serviços hospitalares e 
oncológicos e se apresenta como referência e líder absoluta em Minas 
Gerais, com 18% de “market share” de leitos privados na região 
metropolitana de Belo Horizonte. Ela possui 1.081 leitos hospitalares 
e três hospitais. E está agora indo para Salvador, onde constrói uma 
unidade com capacidade para 367 leitos e um centro médico. A 
empresa é fundada e gerida há 40 anos por uma família de 
empreendedores. 

Investir no ramo hospitalar é o mote de sucesso das duas 
empresas de destaque hoje na bolsa. Com foco nas classes mais 
altas, a Rede D’Or se tornou a maior rede privada do país e isso se 
traduziu em escala para negociação com fornecedores. Incrementa a 
eficiência da empresa.  

Intermédica e Hapvida também buscaram reduzir custos, algo 
essencial no setor, mas pela integração de operadoras de planos e 
hospitais. O foco é nas classes mais baixas. 

As empresas do ramo hospitalar chegando à bolsa são 
complementares em termos de região de atuação. Certamente é um 
setor ainda com potencial para consolidação. Ainda há muitos 
hospitais familiares menores. Eles devem ser avaliados pelas 
grandes. Quem está indo para a bolsa vai se capitalizar e fazer frente 
à concorrência. 

Além da tendência clara de consolidação no ramo hospitalar, 
outra vertente da saúde com potencial para vir a mercado em maior 
número são as chamadas “health techs”. Estas empresas levam a 
tecnologia para dar eficiência aos negócios. 

Com esse apelo e já em análise na CVM para uma possível 
oferta nos próximos meses, está a Bionexo. Ela conecta por meio de 
uma plataforma 34 mil clientes entre hospitais, operadoras de saúde, 
fornecedores e fabricantes de insumos médico-hospitalares. 
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 A empresa oferece soluções para “digitalizar e automatizar a 
cadeia de valor do mercado hospitalar”, segundo informa em seu 
prospecto. Isso passa pelo planejamento de compras, transação de 
insumos e abrange também o processamento de contas médicas e a 
relação entre hospitais e suas fontes pagadoras. A Bionexo tem no 
controle os fundos Prisma Bazar e Apus. 

O setor ainda deve, aos poucos, ter a Dasa de volta como uma 
opção para os investidores. A companhia estreou no mercado em 
2004 como uma rede de laboratórios de diagnósticos. Dez anos 
depois passou para o controle da família de Edson Bueno, criador da 
Amil.  

Em 2019, a empresa se uniu à Ímpar, holding de hospitais 
também da família. Mas tem hoje apenas 2,25% das ações em 
circulação na bolsa, portanto praticamente não é negociada.  

Deverá elevar esse percentual para 10% a partir da oferta, que 
pode alcançar R$ 5 bilhões. Mas a operação terá distribuição restrita, 
para investidores qualificados, e não deve ter tanto impacto na 
negociabilidade do papel. 

A Dasa tem se apresentado aos investidores como uma rede 
integrada de saúde com tecnologia e potencial, novamente, para 
reduzir custos e aumentar a eficiência do negócio. 

A mesma família Bueno pretende colocar outra investida na 
bolsa, a Viveo. Ela tem origem na CM Hospitalar, da família Mafra.  

Ela é uma distribuidora de materiais médicos/hospitalares e 
medicamentos, que atende hospitais, clínicas e laboratórios. A partir 
de 2017, a empresa fechou pelo menos sete aquisições e expandiu 
seu portfólio de produtos distribuídos e comercializados. 

Também aumentam as possibilidades de investimento no setor 
de saúde na bolsa dois laboratórios, Teuto e Blau, com negócios mais 
próximos ao da Hypera. São duas empresas familiares. 

O Blau existe há mais de 30 anos, atua no segmento 
institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos 
complexos. Ele se apresenta como pioneiro em biotecnologia, com 
atuação neste segmento no Brasil desde 1998.  
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A companhia foca nos segmentos que classifica como de maior 
crescimento, como biológicos, especialidades e oncológicos e possui 
um amplo portfólio de “injetáveis”. Mantém hoje cinco unidades fabris 
– três em Cotia, uma em São Paulo e uma em Goiás, incluindo a 
unidade de insumo biotecnológico com duas linhas independentes. 
Parte dos recursos captados na oferta também irá para amortizar 
debêntures da companhia. 

O Teuto, fundado em 1947, se descreve como uma das 
principais indústrias farmacêuticas e de produtos de saúde do Brasil, 
em termos de participação de mercado em volume de vendas. Ele 
comercializa produtos para os setores varejista farmacêutico e 
hospitalar.  

Trabalha com portfólio de medicamentos, entre os quais 
incluem os isentos de prescrição, similares, genéricos específicos, 
além de uma gama complementar de alimentos e cosméticos. 

O Teuto opera atende as principais redes de farmácia do país, 
hospitais, clínicas, governos e demais agentes privados e públicos do 
setor. É uma companhia encontrada em todas as regiões do Brasil, 
além de possuir clientes internacionais, em especial na América 
Latina, Oriente Médio e Europa. 

Nessa operação, informa o prospecto, parcela dos recursos 
captados no eventual IPO também irá para pagamento de dividendos 
aos atuais acionistas da companhia, no valor de R$ 64,3 milhões. 

Ainda há expectativa no mercado para duas ofertas de 
empresas do segmento na carteira do Pátria: a Athena, operadora de 
planos de saúde; e a Elfa, distribuidora de medicamentos especiais. 

Apesar das várias operações, O Mercado acredita muitas dessas 
empresas devem atrair os investidores, em particular, porque trazem 
uma tese de crescimento dos negócios. No momento atual, na “hora-
da-morte” com crise na saúde, serão uma opção a casos de empresas 
pagadoras de dividendos. 
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Descontos nos Preços das Companhias Abertas em IPOs 

A temporada para as Ofertas Públicas Iniciais de ações (IPO, na 
sigla em inglês) na pandemia está sendo marcada por descontos nas 
operações. Segundo Ana Paula Ragazzi e Beth Koike (Valor, 
15/04/21), nenhuma empresa conseguiu emplacar uma operação na 
faixa de preço inicialmente pretendida. 

Em abril de 2021, seis empresas ouviram investidores pedir 
descontos para ficar com seus papéis. Por exemplo, foi o caso da rede 
mineira de hospitais Mater Dei. A empresa já tinha baixado o piso da 
oferta em 15%, para seguir adiante com a operação, e mesmo assim 
o livro da oferta ainda ficou apertado, com demanda de 1,5 vez. A 
solução foi aumentar o desconto para 20% para concluir a operação. 
A empresa vendeu as ações a R$ 17,44. Considerando a oferta-base 
deve movimentar R$ 1,4 bilhão. 

A Mater Dei seguiu com o IPO, porque quer usar os recursos 
para concluir as negociações de fusões e aquisições já em andamento 
e também poder utilizar as suas ações como moeda para grandes 
aquisições futuras. A empresa deverá chegar ao mercado avaliada em 
R$ 6,4 bilhões.  

A operação atraiu mais fundos locais em lugar de estrangeiros e 
a maioria tem perfil de mais longo prazo. Após a oferta, a família 
Salvador, fundadora do negócio, ficará com 76% do Mater Dei. 

Os descontos dados pelas companhias nos últimos IPOs têm 
ficado ao redor de 15%. Mas, ano passado, por exemplo, a 
Plano&Plano já havia concordado com redução de 20%. 

A Blau Farmacêutica deverá fechar a sua operação porque, para 
levar adiante o seu IPO, a empresa concordou com desconto de 15%, 
a R$ 40,14. Os bancos coordenadores, então, sinalizaram ao 
mercado: a operação seria concretizada, pois as ofertas já colocadas 
estavam em volume “sólido”. 

Duas outras empresas diminuíram os preços e fecharam 
operações, a rede de laboratórios e hospitais Dasa, ao baixar em 
17%, e a Allied, ao oferecer desconto de 18%. Já os controladores da 
LG Informática e da Viveo, distribuidora de medicamentos 
hospitalares, avaliaram, no preço desejado pelo mercado, o melhor 
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era cancelar a oferta agora para, talvez, retomá-la em outro 
momento, com o mercado mais favorável ou mais resultado para 
mostrar. Essa já havia sido a decisão da Agrogalaxy ao suspendeu 
IPO em março de 2021. 

 Mas investidores barganhando preços não é exatamente uma 
novidade em O Mercado. Um estudo feito pela consultoria Álvarez & 
Marsal (A&M) com 33 IPOs realizados do segundo semestre de 2020 
até o primeiro trimestre de 2021, mostra a maioria das operações, 
vinte ou 60% do total, saíram no piso ou abaixo do intervalo 
inicialmente sugerido. Dentro desse subgrupo, as ações de doze 
companhias, novamente 60% do total, tiveram performance abaixo 
ou apenas em linha com o Ibovespa. 

!  

Entre as outras 13 operações restantes, 11 venderam ações no 
IPO no centro da faixa: três estão com desempenho acima do 
Ibovespa, quatro, abaixo e quatro, em linha com o índice. Entre as 
duas no topo, uma acompanha o Ibovespa e a outra supera a 
performance do índice.  

As ofertas analisadas pela A&M somam R$ 56,1 bilhões. Desse 
valor, 60% desse total foi para o caixa das empresas (oferta primária) 
e 40%, para o bolso de acionistas (oferta secundária). 
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Existe um intervalo, de cerca de um mês, entre o momento 
quando os bancos coordenadores definem a faixa indicativa de preços 
dessas operações até o dia quando eles são fechados a partir da 
demanda do mercado. Nesse intervalo pode acontecer muita coisa 
com influência no ânimo dos investidores. Dada a instabilidade 
política, o mercado brasileiro tem apresentado muita volatilidade. 

Seria mais fácil apresentar novos IPOs, se os banqueiros 
pudessem anunciar todas as ações de Sociedades Abertas novatas 
estarem em alta após a estreia na bolsa, mas não é a realidade. 
Nesses últimos meses, as ofertas estão sendo suportadas mais pelo 
investidor local em lugar de ser pelo estrangeiro, como de hábito à 
brasileira.  

Nesse quadro, estão saindo operações menores. Entrar em 
distribuições assim, pode significar dificuldades para sair delas à 
frente, em momentos de crise.  

Conforme levantamento feito pelo Valor, 16 das 33 empresas 
possibilitadas de terem feito seus IPOs, recentemente, contrataram 
“formadores de mercado”, para incrementar a liquidez de suas ações. 
São conhecidos como Market-makers. 

Do lado dos gestores, os comentários são de a safra atual não 
estar contando tantas boas histórias e os preços estão “esticados”. Do 
lado dos bancos, a avaliação é a de os gestores estarem tirando um 
pouco de proveito da situação, pedindo os descontos. Pelo lado das 
empresas, cabe avaliar se precisam do dinheiro agora, ou se vale a 
pena esperar mais um pouco e vender as ações sem tanto desconto. 

 O que tem acontecido nas ofertas é, uns dois dias antes do 
fechamento do preço, os banqueiros identificam já ter demanda para 
a operação. Mas no dia do fechamento do preço, essa história 
otimista não se confirma.  

Isso estaria acontecendo porque os investidores costumam 
fazer reservas infladas para as operações, contando um excesso de 
demanda gerar um rateio na operação. Mas a demanda tem sido 
apenas “justa” e eles percebem isso quando o banco informa eles 
podem ter seu capital 100% alocado.  
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Nesse momento, muitos voltam atrás em relação às reservas e 
reduzem os pedidos. Há sempre a preocupação em obter uma base 
de acionistas diversificada, no IPO, para garantir alguma liquidez para 
as ações nas compras-e-vendas na bolsa. 

Outro ponto influente para não atrair demanda pelas operações 
é o fato de, como mostra o estudo da A&M, a maioria dos IPOs 
recentes não terem apresentado ações com performances muito 
fortes na bolsa. 

Ainda conforme o estudo da consultoria, dois setores 
concentraram IPOs de julho do ano passado a fevereiro deste ano: 
varejo e setor imobiliário. No entanto, a maioria dessas companhias 
viu suas ações oscilarem em linha ou abaixo do Ibovespa no período.  

Foram nove comerciantes varejistas na bolsa, 56% delas 
saíram na média da faixa de preço sugerida e 44% abaixo. Com 
relação à performance, perto de dois terços teve oscilação abaixo do 
Ibovespa e o restante, acima.  

Já no setor de real estate, foram quatro operações. Entre ela, 
três saíram abaixo da faixa e tiveram oscilação menor face ao índice. 
Somente uma ficou no piso em linha com o Ibovespa. 

Isso pode explicar porque na leva de IPOs de abril e 2021 não 
se destacaram companhias ligadas a esses dois setores. A aposta dos 
bancos nesse mês foram em narrativas das empresas de saúde, do 
setor financeiro e de TI. 

A economia de mercado de capitais à brasileira começou este 
ano ainda com desconfiança em função da pandemia, por conta da 
segunda onda e da lentidão na vacinação. É evidente o falso 
otimismo para as operações fecharem, a partir de uma possível 
melhora em O Mercado. 

Os bancos, aparentemente, também vendem ilusões, afinal, o 
capitalismo é um “tigre de papel”. Mesmo com alguns reveses, mais 
uma operação foi lançada. A PetroRecôncavo definiu a faixa de preço 
no seu IPO entre R$ 15,50 e R$ 19,50 por ação. Considerando a 
oferta-base de 70 milhões de ações e o meio da faixa, de R$ 17,50, a 
operação pode levantar R$ 1,225 bilhão. O fechamento de preço ficou 
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marcado para o início de maio. A oferta era totalmente primária, ou 
seja, os recursos iam para o caixa da empresa. 

Mais dois IPOS estavam programados, um deles de saúde, do 
Hospital Care. As novatas do setor de saúde estão tendo a 
concorrência da Hapvida. Esta empresa fazia sucesso entre os 
investidores e estava com um follow-on para ser fechado de cerca de 
R$ 2,6 bilhões.  

A outra companhia em busca investidores era a GPS. No mês 
seguinte, estavam programadas mais sete operações: Rio Alto, Vittia, 
Boa Safra, Infracommerce, Caixa Seguridade, Hora Hospital e 
ModalMais. 

Estudo de Caso: TC (ex-Traders Club) 

Desde quando o TC divulgou seu primeiro resultado trimestral 
como companhia listada na bolsa de valores, suas ações perderam 
toda a sobrevalorização apresentada logo após a Oferta Pública Inicial 
(IPO). Na terceira semana de agosto de 2021, eram negociadas a R$ 
7,90, com queda de mais de 40% desde o topo, a R$ 13,21 no fim de 
julho. A companhia é uma das vítimas da baixa liquidez e de uma 
rotação de carteiras para ativos considerados de melhor qualidade. 

A empresa divulgou lucro líquido ajustado de R$ 1,1 milhão no 
segundo trimestre. Expurgando-se efeitos não recorrentes, houve 
prejuízo líquido de R$ 2,2 milhões.  

No release de resultados, a companhia explica o balanço 
contábil foi impactado por despesas com o cancelamento do plano de 
“stock options” de R$ 1,9 milhão. Por estar em acelerado 
crescimento, toda a estrutura de custos foi afetada. Incluiu o ajuste 
de ‘growth’ de modo a refletir a real situação do TC. 

Os investidores não perdoaram e, por isso, o TC, antes 
conhecido como Traders Club, experimenta o próprio veneno nas 
redes sociais. No Twitter, o perfil @femisapien_z escreve ver muita 
gente torcer contra TRAD3. Isto, diz, “é ser contra o empreendedor 
por ter conseguido listar em tempo recorde”.  

Em uma das interações, um participante afirma entender o 
comportamento porque eles “quebraram muita gente com 
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recomendações parecidas vir mais de ‘cheerleaders’ [animadoras de 
torcida] em lugar de analistas”. 

Na comunidade TC, um participante diz ter iniciado o “short” no 
papel após o IPO, porque a pessoa física comprou boa parte da 
oferta. O aviso de encerramento não saiu, mas fonte a par diz o 
investidor institucional ficou com 85%. A leitura do investidor era: o 
varejo não seguraria as ações, após correções no Ibovespa, tendência 
de alta de juros e saída de capital da bolsa. 

Os últimos meses foram de euforia com IPOs, com forte 
participação da pessoa física e agora o TC passa por realização de 
lucros. Ações de crescimento, cujo valor depende do desempenho no 
futuro, sofrem mais em relação às tradicionais, dinâmica pela qual 
passam outras novatas como Multilaser, Mosaico ou GetNinjas.  

Com os juros longos perto de 10%, a tese de investimento em 
TC se enfraquece à medida que reduz o interesse da pessoa física 
pela bolsa de valores. Há, claramente, a desalavancagem de todo tipo 
de investidor. 

Muita gente entrou na oferta para fazer lucro rápido. Como a 
liquidez é baixa, a porta de saída ficou estreita.  

Outra gestora admite ter reservado ações do TC, saindo da 
posição logo no primeiro dia, pela avaliação dela ainda ser uma 
startup. Era um case interessante, o especulador acompanhou o “oba 
oba” das corretoras, para realizar o ganho logo quando possível. 

Algumas projeções de crescimento de assinaturas foram muito 
otimistas: possuir um mercado endereçável de mais de 80 milhões, 
enquanto a bolsa demorou décadas para atrair 4 milhões de CPFs. 
Era esperado o TC passar pelo crivo de um fundo de private equity 
antes. 

Internamente, a leitura dos membros do TC é a queda seguir a 
volatilidade do mercado e outras companhias também estarem 
perdendo. Novatas são mais suscetíveis em comparação às 
tradicionais, quando o investidor está mais acostumado com a 
dinâmica de resultados. 
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Desistência de IPOs 

Mônica Scaramuzzo (Valor, 26/07/21) informa sobre os IPOs 
fracassados. Até o sétimo mês do ano, mesmo com o mercado de 
capitais aquecido, 40 companhias desistiram de ir à bolsa em 2021, 
após terem se preparado e anunciado a intenção. 

Parte das empresas desistentes de fazer oferta pública de ações 
neste ano está envolvida em processos de fusões e aquisições (M&A, 
na sigla em inglês). Sem conseguir levantar recursos em bolsa para 
promover expansão, algumas companhias procuram sócios em 
transações privadas para impulsionar seus negócios. 

Em determinadas situações, as operações têm o objetivo de dar 
saída a fundos de private equity (adquirentes de participação 
acionária) do capital dessas empresas. 

Parte das ofertas – em geral, IPOs – deixadas pelo caminho 
está engrossando as operações de M&A. Até o dia 21, foram 
movimentados US$ 54,8 bilhões em 286 transações, ante os US$ 11 
bilhões (253 operações) no mesmo período do ano passado, segundo 
a consultoria Dealogic. 

Por exemplo, a rede de móveis e decoração Tok&Stok passou a 
buscar um investidor privado para o seu negócio. A empresa tinha 
60% de seu capital nas mãos do fundo Carlyle (cujas operações 
foram transferidas para a SPX) e adiou os planos de ir à bolsa no 
início do ano “por não ter encontrado as condições ideais de 
mercado”. O Carlyle adquiriu o controle da companhia por R$ 700 
milhões, em 2012, e já vinha há algum tempo buscando uma “porta 
de saída” para esse investimento. 

Uma das principais empresas de decoração do país, a Tok&Stok 
tinha planos de fazer IPO em 2019, mas não levou o processo 
adiante. No fim do ano passado, fez o registro na CVM, de olho na 
movimentação de concorrentes, como MadeiraMadeira, Mobly e 
Westwing. 

Contudo, diferentemente dos competidores, a companhia 
fundada em 1978 não tão estava tão bem preparada para a venda 
digital. Com as lojas físicas fechadas, fez a troca de gestão no ano da 
pandemia, a rede passou a investir no e-commerce e conversar com 
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potenciais interessados em fazer um aporte. Uma volta ao mercado 
de capitais não é descartada. 

Sob a gestão do Carlyle, há também a rede de restaurantes 
Madero de um empresário bolsonarista, endividado como outros de 
sua estirpe reacionária. Está se preparando para ir à bolsa, e muitos 
torcem por seu fracasso — e quebra, levando junto “o véio da 
Havan”... 

Concorrente da Tok&Stok, a Westwing levantou R$ 1,1 bilhão 
na bolsa no início do ano, mas a performance de suas ações desde 
então é negativa. Os papéis fecharam em julho a R$ 9,03, queda 
acumulada de 30,5% desde o dia 10 de fevereiro, quando estrearam 
na bolsa. A companhia “está em conversas com concorrentes” para 
avaliar alternativas – Lojas Renner e Riachuelo foram procuradas, 
mas não levaram a negociação adiante. 

Assim como a rede de móveis e decoração, a empresa LG 
Informática, especializada em tecnologia para gestão de recursos 
humanos, decidiu interromper o processo de IPO. A empresa 
pretendia levantar R$ 900 milhões com a operação. Contratou o 
banco Rothschild para encontrar um comprador para seu negócio. Em 
julho, a empresa anunciou a aquisição da Norber, para reforçar o 
ecossistema tecnológico da companhia, tornando-se mais competitiva 
para um potencial controlador de seus negócios. 

A busca por um investidor privado também entrou nos planos 
da rede de materiais de escritório Kalunga. Ela desistiu de levar 
adiante seus planos de abertura de capital neste momento.  

A empresa faturou R$ 1,8 bilhão no ano passado e almejava 
recursos para crescer e também para reduzir seu endividamento. 
Somava quase R$ 738 milhões no fim de 2020. Os controladores não 
descartam retomar o processo de IPO em momento mais favorável. 

A Kalunga, por meio de sua assessoria, declarou ter optado 
pela desistência da oferta, mas manteve registro de companhia 
aberta. A empresa afirmou estar se “adaptando durante esse período 
a sua governança para o Novo Mercado e se colocando apta a acessar 
o mercado de capitais de forma pública ou privada e que acompanha 
as oportunidades e captação de recursos em linha com seu plano de 
estratégia.” 
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O movimento de IPO não deve ser visto “como um início nem 
como um fim” do ciclo para uma empresa. Com a desistência de 
abertura de capital, as empresas podem buscar aporte privado e 
depois retomar os planos de ir à bolsa. O preço das ações reflete 
muitas vezes o cenário de curto prazo. IPO dá o preço, não o valor. 

É um caminho natural as empresas buscarem o mercado de 
capitais para se financiar. Contudo, a transição para o M&A depois de 
uma tentativa frustrada de ir à bolsa pode ter uma dinâmica 
diferente, uma vez que o valor do ativo já foi testado pelo mercado. 

Há casos também de companhias privadas com possibilidade de 
se fundir com outras listadas na bolsa, em um processo conhecido 
como ‘IPO reverso’. 

Até o fim do ano, a perspectiva é as ofertas de ações e 
operações de fusões e aquisições se manterem firmes. Há um 
movimento grande de empresas de consumo, varejo e saúde indo à 
bolsa, criando um valor de referência no mercado. 

Observa-se uma tendência de consolidação forte nos próximos 
meses. Os processos de M&A envolvendo empresas, eventualmente 
desistentes de um IPO, são mais fáceis porque essas companhias já 
passaram por diligências. 

É o caso da Compass, empresa de gás do grupo Cosan. 
Recebeu em maio um aporte de R$ 810 milhões liderado pela gestora 
Atmos, meses depois de desistir do IPO. A operação foi bem vista 
pelo mercado, criando maior valor à companhia. A Compass é 
apontada como a favorita para levar a Gaspetro, pertencente à 
Petrobras. 

Estudo do Caso: PicPay 

O PicPay desistiu de realizar uma oferta pública inicial de ações 
(IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, ao não aceitar o desconto 
pedido pelos investidores. Depois, os controladores – a holding J&F, 
da família Batista – se comprometeram a investir até R$ 3 bilhões na 
companhia até 2023. 

Quando o IPO foi adiado, os controladores dobraram a aposta 
no PicPay. Estão dispostos a colocar o dinheiro necessário para 
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executar nosso planejamento estratégico da mesma forma caso o IPO 
tivesse ocorrido. 

Com uma base de 55 milhões de usuários, a carteira digital 
PicPay já tinha um bom ponto de partida para aproveitar as 
mudanças vividas pelo mercado financeiro com a implementação do 
open banking no Brasil. Ainda assim, sentiu lhe faltar expertise e foi 
p rocura r jus tamente um dos p recurso res na á rea de 
compartilhamento de dados no Brasil, a plataforma de gestão 
financeira Guiabolso. 

O PicPay anunciou, no fim de julho de 2021, a compra de 100% 
da fintech, em uma operação de valor não revelado. O negócio será 
pago majoritariamente em dinheiro, com uma parte pequena em 
ações. 

“Ter uma base de clientes grande é bom para tudo, mas não 
basta. O open banking dará acesso a muitas informações, mas 
transformar isso em algo valioso para o cliente é bem mais difícil. Até 
poderíamos construir isso, mas demoraria para ganhar expertise, por 
isso fomos atrás da maior e melhor plataforma de open banking. Ela 
é o Guiabolso”. 

O fundador do Guiabolso se juntará ao time do PicPay como 
diretor responsável por open banking. Ele disse: simplificar a vida dos 
usuários passa por consolidar diversos produtos e serviços em um só 
lugar, algo já feito tanto pela fintech quanto pelo PicPay. 

O Guiabolso tem 6 milhões de usuários e já concedeu mais de 
R$ 1 bilhão em crédito por meio de parceiros na sua plataforma. Seu 
marketplace tem mais de dez instituições, como Creditas, BV, Digio, 
Icatu e Órama. 

“A aquisição visa posicionar o PicPay como protagonista do 
open banking, além de acelerar a nossa operação de marketplace 
financeiro. Ela já conta com cartão, crédito pessoal e empréstimo 
entre pessoas”, disse em nota José Antonio Batista, presidente do 
PicPay, sobrinho de Joesley e Wesley Batista. 

Atualmente, a área de carteira digital ainda responde pela 
maior parte da receita do PicPay, mas o marketplace de serviços 
financeiros e a loja — vendedora de todo tipo de produtos — devem 
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acelerar a expansão no médio prazo e ganhar mais relevância nos 
resultados. O modelo é de plataforma aberta. 

Começou a oferecer crédito pessoal em parceria com o Banco 
Original, parte da mesma holding, porque era mais fácil. As APIs já 
estavam prontas, mas integrou outros dois parceiros e entrou em 
negociações com mais sete. 

Por enquanto, nada muda para os usuários do PicPay e do 
Guiabolso. Os aplicativos continuarão operando de forma separada, 
mas em breve haverá novos recursos e sinergias, segundo os 
executivos. 

A desistência de realizar uma Oferta Pública Inicial de ações 
(IPO, na sigla em inglês) não afetou os planos nem desacelerou o 
crescimento do PicPay. Os números da companhia, no segundo 
trimestre de 2021, mostram a carteira digital ter atingido 55,4 
milhões de usuários registrados e registrou sua receita bruta saltar 
167% na comparação anual, para R$ 328,9 milhões.  

O crescimento do resultado líquido no período foi um prejuízo 
de R$ 465,370 milhões, três vezes o saldo negativo registrado em 
igual período do ano anterior. 

A companhia continua perseguindo um crescimento da base de 
clientes, mas agora também tem um foco muito forte em aumentar o 
cross-selling, diversificar receitas e rentabilizar esse universo enorme 
de usuários. Os recursos obtidos com outros produtos além da 
carteira digital saíram de 5% da receita total no início do ano para 
17,2%. O objetivo é, em alguns anos, a carteira responder por 40% 
da receita, enquanto as outras verticais crescerem para 60%. 

Tem um crescimento exponencial da receita. Há uma adoção 
cada vez maior de mais produtos pelos usuários. Essa diversificação 
traz mais engajamento.  

O PicPay tem um planejamento muito claro, onde a trajetória 
para a lucratividade tem sido até mais rápida face ao esperado. 
Quando se está escalando uma empresa desse tamanho, várias 
‘dores de crescimento’ acontecem, então, se reagrupa aqui, 
reorganiza ali, conserta outra coisa lá. Em ambiente tão dinâmico, 
essas ‘dores’ não incomodam. 
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O PicPay tem essa tranquilidade toda porque a sua holding, a 
J&F também controladora da JBS, se comprometeu a investir até R$ 3 
bilhões na companhia até 2023. Depois desse prazo, a possibilidade 
de um IPO continua nos planos.  

Até lá, terá um outro patamar de companhia para apresentar 
aos investidores. Apesar de a oferta de ações não ter ido para frente, 
fundos focados em empresas de tecnologia e alto crescimento 
(“growth”) se interessaram bastante pelo modelo de plataforma 
aberta de serviços do PicPay. 

Após as reuniões com investidores na preparação para o IPO, o 
PicPay aumentou o nível de transparência das informações divididas 
com O Mercado. O número de clientes ativos nos últimos 12 meses 
foi de 40,1 milhões, passando para 27,3 milhões quando 
considerados aqueles com alguma movimentação nos últimos três 
meses.  

O volume de transações (TPV) foi de R$ 16,5 bilhões, no 
segundo trimestre, com alta de 75,9% ante o primeiro trimestre e 
163,7% na comparação anual. Os recursos dos clientes nas contas já 
somam R$ 4 bilhões, mostrando confiança muito grande. 

Anualizando o resultado de julho, o PicPay já teria uma receita 
de R$ 1 bilhão. As receitas têm crescido a um ritmo superior ao das 
despesas.  

É um modelo de negócio supereficiente capaz de permitir um 
poder de escala muito grande. A diversificação de receitas não fica 
apenas no discurso. A receita da área de marketplace de produtos 
financeiros, store vendedora de todo tipo de produtos não financeiros 
e sellers (1,5 milhão de comerciantes com aceitação de pagamento 
por meio da carteira digital) saltou 142%. 

A emissão de cartões começou em novembro do ano 2020, 
chegou a um total de 8,2 milhões de plásticos ao fim do segundo 
trimestre de 2021 e já superou 9,3 milhões. Não há uma meta 
específica para os cartões. Enquanto a base total de clientes cresce, a 
penetração também deve aumentar. Está melhorando “o funil de 
aquisição”, para ser mais fácil a obtenção do cartão. 
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O PicPay surfou o efeito viral da última edição do reality show 
da TV Globo (BBB21) e seus “influencers” por o patrocinar. Com taxa 
de crescimento de 20% ao mês, quase 40 milhões de usuários e R$ 
36,6 bilhões em pagamentos processados, no ano passado, a 
companhia surgiu como ferramenta de pagamentos instantâneos. Ela 
deu tração ao marketplace. 

No ano 2020, foram 25 milhões de transações no marketplace 
do PicPay. Ele é forte na venda de créditos para games e vai entrar 
em áreas como eletrônicos e produtos de beleza.  

Em contraponto, o Banco Inter conta com uma elogiada 
estratégia nessa área, mas fez “só” 9,5 milhões de transações em 
2020. As receitas transacionadas no marketplace do Inter são bem 
maiores, da ordem de R$ 1,2 bilhão. O PicPay não abre esse dado 
para demonstrar ele ser rentável e sustentável. 
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Capítulo 5.  
Fusões e Aquisições 

Introdução 

As mudanças trazidas com a pandemia afetaram as 
necessidades financeiras das companhias. A crise atual, com todos os 
seus desdobramentos, inclusive antecipações de inovação tecnológica 
e financeira, radicalizou tendências e transformações estruturais, 
tanto na produção quanto no consumo. 

As empresas pelo mundo se preparam para lançar uma onda 
recorde de recompra de ações. Os executivos se sentem mais 
confiantes em gastar o excesso de caixa depois de uma ótima 
temporada de lucros e de os rumos da economia mundial terem 
ficado um pouco mais claros. 

Empresas americanas anunciaram planos de recompra de ações 
de US$ 484 bilhões nos primeiros quatro meses do ano, maior 
patamar em pelo menos 20 anos, segundo o Goldman Sachs. 

Os planos prenunciam uma grande aceleração no ritmo das 
recompras. Elas já começaram a se recuperar em relação aos pontos 
mais baixos de 2020, quando a pandemia levou as empresas a 
acumular caixa para o caso de um longo retrocesso econômico. 

Nessa “bonança de recompras”, o Goldman Sachs projeta as 
empresas americanas recomprarem 35% a mais em relação ao ano 
de 2020. Na Europa, o ritmo parece estar um pouco mais lento face 
ao dos EUA, mas, ainda assim, o Société Générale prevê recompras 
aumentar 25% em relação ao nível da pandemia. 

Embora as incertezas continuem, as empresas estão ficando 
mais confiantes quanto a suas perspectivas. A situação está 
melhorando e as empresas estão com um fluxo de caixa um pouco 
melhor. Antes, havia muitos cenários pessimistas, agora, talvez tenha 
contrapontos com cenários otimista, então, deve-se pensar de 
maneira estratégica para se fortalecer na crise para retomada forte. 

Para as empresas, recompras de ações podem ser alternativa 
interessante à distribuição dos dividendos, referente a devolver 
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capital aos acionistas. Diferentemente dos dividendos, recompras de 
ações podem ser facilmente ampliadas ou interrompidas, dependendo 
da necessidade. 

Isso permite às empresas aplicá-las da forma mais 
conveniente. Elas também reduzem o número de ações em 
circulação, o que ajuda a elevar o lucro por ação. 

Grandes grupos de tecnologia, cujos negócios se aceleraram 
durante a pandemia, estão entre as empresas com mais vigor nas 
autorizações de recompras. Em abril de 2021, Apple e Alphabet 
anunciaram planos adicionais de recompras de US$ 90 bilhões e US$ 
50 bilhões, respectivamente. 

Os planos de recompra, no entanto, já se disseminaram por 
todos os setores. Suspenderam as recompras no ano passado por 
causa da incerteza. 

Os bancos também estão interessados em voltar a recomprar 
em grande escala. O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) 
vem abrandando as restrições da era da pandemia à devolução de 
dinheiro aos acionistas. 

Quando o banco está “recomprando ações” argumenta estar 
com mais capital além do necessário para a alavancagem financeira 
autorizada pela Autoridade Monetária. As recompras já concretizadas, 
de fato, ainda estão atrás dos níveis de 2020, segundo a S&P Global. 

Com mais de 80% das empresas integrantes do índice S&P 500 
tendo anunciado os resultados, as empresas divulgaram, no total, 
recompraram US$ 140 bilhões em ações no primeiro trimestre de 
2021. O valor supera o dos três trimestres anteriores, mas é inferior 
aos US$ 199 bilhões do primeiro trimestre de 2020. 

Muitas empresas, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, 
divulgaram fortes lucros no primeiro trimestre. Os analistas correram 
para revisar para cima suas previsões antes pessimistas. 

Estrategistas preveem o ritmo das recompras aumentará com 
mais rapidez em relação à distribuição dos dividendos. Quando se 
aumenta o dividendo, depois é doloroso, para os acionistas, cortá-lo. 
Então, quando a sociedade aberta tem dinheiro extra, é mais fácil 
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recomprar algumas ações. Se vier más notícias ou uma nova crise, 
sempre pode interromper seu programa de recompras. 

Um grupo de empresas encheu o caixa com fluxos de entradas 
superiores aos fluxos de saída. Outra alternativa em relação à 
recompra de ações é usar esses recursos para assediar os 
concorrentes nos próximos meses com ofertas agressivas de fusão ou 
aquisição, em busca de ganho de escala e de presença mais forte na 
economia digital.  

Com grandes movimentos no varejo (com a compra da Hering 
pelo Grupo Soma) e saúde (com a união de Hapvida e NotreDame 
Intermédica), o mercado de Fusões e Aquisições brasileiro já projeta 
um recorde histórico de operações em 2021.  

O início do ano já deu uma amostra dessa estratégia de 
concentração e centralização de capital. Segundo a consultoria 
Dealogic, coletora de dados internacionais do mercado financeiro, já 
foram realizadas neste ano até aqui US$ 52,1 bilhões em operações 
de fusões e aquisições no Brasil, superando o valor de todo o ano 
passado de US$ 45,9 bilhões.  

Entre as empresas brasileiras capazes de liderar esse 
movimento está a varejista Renner. Após colocar cerca de R$ 4 
bilhões no caixa, a varejista gaúcha analisa diversos ativos para 
aquisição e a expectativa é a empresa dar um passo mais firme no 
mundo digital.  

No mercado financeiro brasileiro, as movimentações estão em 
ebulição. O Nubank atraiu um aporte de US$ 750 milhões liderado 
pelo Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. O fundo americano 
Advent comprou uma participação acionária da empresa de 
pagamentos Ebanx. Já o BTG Pactual e a XP anunciam compras quase 
semanalmente.  

Estudo global de desinvestimento corporativo da consultoria EY 
aponta: 95% dos negócios vistos como alvo de aquisições admitem 
deverem ter vendido o negócio antes. O tema é recorrente, dada a 
dificuldade de decisão de desinvestimento, principalmente quando o 
negócio vai bem.  
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As empresas devem sempre fazer uma avaliação de seu 
portfólio, definindo, em especial, se determinado ativo é essencial ou 
não ao negócio principal. A consequência de vender tarde demais, 
segundo a EY, é um valor mais baixo na negociação. 

Consolidação com “Queima do Capital Excedente” 

A pandemia acelerou este ano os processos de fusões e 
aquisições de companhias fragilizadas pela crise, segundo 
reportagem de Mônica Scaramuzzo, Adriana Mattos e Raquel Brandão 
(Valor, 07/06/21). De um lado, estão grupos capitalizados em busca 
de “economia de escala” para melhorar sua eficiência com a compra 
de concorrentes. De outro, empresas com dinheiro em caixa estão 
fechando transações para diversificar seus negócios. 

Economia de escala organiza o processo produtivo de maneira a 
se alcançar a máxima utilização dos fatores produtivos, envolvidos no 
processo. Procura obter como resultado menores custos relativos e 
maior produção de bens e serviços. 

!  
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Nos primeiros cinco meses do ano, o volume de transações 
atingiu a marca de 693, alta de 37,23% sobre o mesmo período do 
ano passado e 20,3% acima de janeiro a maio de 2019, segunda a 
consultoria espanhola TTR. O número supera, portanto, a base de 
2019, antes do início da crise que, inicialmente, paralisou essas 
transações. 

Em valores, as operações atingiram R$ 221,6 bilhões, alta de 
334,50% sobre igual período do ano passado e 83% acima de 2019. 
A TTR inclui em suas estatísticas transações não envolvendo 
necessariamente assessores financeiros na intermediação.  

Dados da Dealogic mostram a mesma tendência. A consultoria 
registrou 237 transações de janeiro a maio deste ano, ante 185 sobre 
janeiro a maio do ano passado. Em valor, as operações alcançaram 
US$ 49,671 bilhões (R$ 250 bilhões, ante US$ 5,941 bilhões (R$ 29,9 
bilhões), aumento de 736% sobre os cinco meses de 2020. 

Para este ano, as projeções de especialistas, assessores e 
bancos apontam para um volume de operações superior a 2020, 
voltando a patamares pré-covid-19. Com o cenário de juros em baixa 
e maior liquidez, ganha força o movimento de consolidação de 
empresas nacionais.  

O câmbio apreciado, que torna os ativos mais baratos, também 
estimula a entrada de empresas estrangeiras. Mas, diante das 
incertezas econômica e política, esse tipo de investidor costuma ficar 
mais receoso para fechar negócios no país com má imagem externa. 

O avanço dessas operações não são necessariamente para 
concentração de mercado. Há negócios para capturar sinergias e 
entrada em novos mercados com a mudança de perfil das transações 
recentes no país.  

O movimento é muito mais de diversificação de atividades com 
aquisição de empresas não concorrentes em lugar das em disputa do 
mesmo mercado. São mais compras de empresa não-competidoras, 
mas, sim, complementares. 

Os setores de tecnologia e operações financeiras continuarão 
liderando o total de transações. Mas saúde, educação, varejo e 
agronegócio devem protagonizar importantes negociações.  
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Para os próximos meses, dois negócios de peso na área 
petroquímica estão para serem anunciados:  

1. a venda da Oxiteno, pertencente ao grupo Ultra, e  

2. a venda da fatia da Odebrecht na Braskem, transação com 
possibilidade de ser a maior do ano. 

No setor aéreo, a concentração poderá ser maior, se as 
tratativas da Azul com a Latam avançarem. O setor de moda aguarda 
os próximos passos da Arezzo. Ela tentou comprar a Hering, mas foi 
atravessada pelo grupo Soma. Ainda há conversas entre Vivara e 
H.Stern, ainda na fase de diligência dos números. 

O setor de saúde movimentou, recentemente, R$ 1,5 bilhão em 
negócios com a conclusão de sete transações envolvendo os 
principais grupos do país. O setor de educação passa pelo mesmo 
movimento, segundo um escritório de advogados para assessorar a 
Fael, faculdade de ensino a distância comprada pela gigante Ser. 
Espera-se os maiores players em educação comprando empresas 
médias do setor. 

Com o mercado de capitais altista, com empresas indo à bolsa 
em 2020 e 2021, as ações viraram a principal moeda nos 
movimentos de fusões e aquisições (M&A). Empresas de capital 
aberto voltaram à bolsa para se capitalizar, preparando-se para 
expansão. 

Foram os casos da Renner, tendo levantado quase R$ 4 bilhões 
para comprar pequenos negócios, como startups de tecnologia, e da 
rede de hospitais D’Or. Esta fez em dezembro de 2020 um dos 
maiores IPOs da história da bolsa de valores, com R$ 11,4 bilhões, e 
mais R$ 1,8 bilhão em uma oferta subsequente em março de 2021, 
além de emitir debêntures. 

Há o efeito do barateamento de ativos. Por isso, os investidores 
observam as empresas abertas interessantes para Fusões e 
Aquisições. Mas também há grupos fechados, sem maiores 
dificuldades financeiras, pensando: tendo sobrevivido à crise 
surpreendente, qual será meu próximo passo no sentido de maior 
segurança? Devo vender o negócio na alta? 
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Ainda há uma questão de “timing” certo. Tem muita companhia 
sabendo poder vir outras crises sanitárias mais adiante. Além disso, o 
ano eleitoral está chegando, gerando instabilidade nas expectativas 
sobre o futuro. Há outras empresas já entendendo ser a hora de 
realizar o lucro, se desfazendo de sua posição. Isso tudo aumenta os 
M&As. 

Há uma corrida pela digitalização, sobretudo nas áreas de 
varejo e operações financeiras. Isso obriga as companhias a fecharem 
acordos com empresas com outras ‘expertises’ para reforçar a própria 
estrutura.  

É o caso, por exemplo, de Magazine Luiza, Via e B2W. Só o 
Magalu fez 16 aquisições de plataformas e startups de janeiro de 
2020 a abril de 2021. 

O Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander estão com maior fluxo 
de mandatos para M&A neste ano em relação ao ano passado. As 
incertezas sobre o futuro em meados deste ano são menores em 
relação ao mesmo período do ano passado. 

Os cheques deverão ter valores maiores. Espera-se transações 
relevantes. Com a pandemia, surgiram operações não consideradas 
antes da crise. O mercado nacional antes foi de predominância de 
operações de Fusões e Aquisições de porte médio. 

Estudo de Caso: Setor Farmacêutico 

Seis transações importantes noticiadas por Mônica Scaramuzzo 
(Valor, 17/08/21) mostram o aquecimento do mercado de fusões e 
aquisições, enquanto se projetam ainda novos grandes negócios até o 
fim do ano. Uma das operações mais esperadas de 2021, a venda da 
Oxiteno, do grupo Ultra, para a asiática Indorama Ventures por US$ 
1,3 bilhão (R$ 6,8 bilhões), a proposta da Rede D’Or para a Alliar e a 
aquisição da Santa Amália pela Camil reforçam o movimento de 
consolidação e expansão em diversos setores. 

Foram divulgadas também a compra das empresas de saúde 
Profarma Specialty e Cirúrgica Mafra, por R$ 900 milhões, pela Viveo. 
Esta levantou R$ 2 bilhões em sua abertura de capital no início do 
mês de agosto.  
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Neste mês, teve ainda a aquisição da chilena Tiaxa, de 
operações financeiras, pela empresa de serviços digitais Bemobi, 
avaliada em US$ 38 milhões (quase R$ 200 milhões). Além disso, por 
meio do seu fundo Terras FII, a Riza Asset comprou propriedades 
agrícolas da gestora canadense Brookfield. 

Capitalizadas, empresas depois de fazerem IPO neste ano 
buscam oportunidades para expandir sua atuação. Muitas operações 
devem ser anunciadas neste ano. Estão sendo antecipadas por causa 
do cenário mais volátil de 2022, com as eleições, e também em razão 
da reforma tributária com tributação de dividendos de Pessoa Física 
(CNPJ) em contrapartida à baixa dos impostos de renda sobre os 
lucros empresariais (CNPJ). 

Dados da consultoria Dealogic mostram, desde janeiro, o total 
de transações somou US$ 61,7 bilhões (R$ 356,4 bilhões), alta de 
250% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa 
do mercado é de mais transações de peso ocorrerem em 2021.  

Entre elas está a gestora de private equity Actis. Retomou o 
processo de venda da Echoenergia, já tendo sido informado a 
potenciais interessados. A Petrobras também pretende vender mais 
ativos importantes. 

O setor farmacêutico está em franca atividade referente aos 
negócios de compra e venda. Só neste ano, foram em torno de R$ 
2,4 bilhões em cerca de cinco transações.  

A AstraZeneca deve colocar um portfólio de medicamentos 
maduros à venda para se dedicar aos investimentos em áreas mais 
lucrativas, como a de doenças raras. A empresa concluiu a compra da 
Alexion, uma farmacêutica especializada em doenças raras.  

O negócio, no entanto, ainda não teve desdobramento no 
mercado local, de acordo com a AstraZeneca. Por essa companhia, a 
britânica pagou US$ 13,3 bilhões. 

No Brasil, houve um grande negócio na mesma área. A Hypera 
Pharma comprou o portfólio de 12 medicamentos da Sanofi por US$ 
190,3 milhões (R$ 995 milhões ao câmbio atual), dentre eles o 
Cepacol e o AAS. A companhia surpreendeu o mercado com o 
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pagamento de múltiplo até quatro vezes o faturamento das marcas. 
Somados os de todas, chega a R$ 250 milhões. 

Esse movimento de fusões e aquisições é uma estratégia de 
racionalização dos portfólios das farmacêuticas. Essa racionalização 
de negócios visa melhor usar o capital humano, pois, muitas estão se 
focando em áreas de especialidades. 

Com isso, as empresas, geralmente as multinacionais, se 
desfazem de produtos maduros, mas ainda sensíveis à promoção 
médica. É um rearranjo do mercado e uma tendência de 
racionalização dos custos. As grandes aquisições vão ficar com 
empresas de tecnologia mais avançada. 

 Outro grande negócio acontecido no primeiro semestre de 
2021 foi a compra da fábrica de Cancioneiro da alemã Bayer, na 
cidade de São Paulo, junto com um portfólio de nove hormônios 
femininos, pela União Química. O negócio ficou entre R$ 400 milhões 
e R$ 600 milhões. As marcas somadas têm um faturamento de cerca 
de R$ 200 milhões por ano. 

Em dois anos, a companhia União Química adquiriu um portfólio 
de doze produtos. Além dos hormônios femininos, ela incorporou o 
Neocopan e Xantinon, comprados da Hypera em 2020, por cerca de 
R$ 200 milhões, e fechou a compra do Slow K da GSK, um 
suplemento de potássio, pela qual pagou R$ 20 milhões. Nesse 
tempo, adicionou R$ 300 milhões em sua receita somente com essas 
aquisições. 

Em julho de 2021, a EMS comprou a família Caladryl da Cellera 
Farma, em negócio em torno de R$ 10 milhões. Já no início do ano, a 
Eurofarma fez a sua maior transação nos últimos tempos. A empresa 
adquiriu o portfólio de 12 medicamentos isentos de prescrição (OTC, 
na sigla em inglês) na América Latina da Hypera, por US$ 161 
milhões. 

Esse movimento na área de Laboratórios Farmacêuticos deve se 
estender por mais tempo, pois esses negócios geram muita sinergia 
para as empresas nacionais. As multinacionais estão focadas em 
projetos de desenvolvimento de medicamentos com grande valor 
agregado. Eles têm volume menor mas um faturamento alto.  
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Com isso, se desfazem de medicamentos maduros, uma 
oportunidade para as empresas brasileiras. Isso deve continuar nos 
próximos anos. Há muito produto de boa qualidade disponível no 
mercado nacional. 

A Lupin/MedQuímica está em quatro negociações de 
medicamentos maduros. São negócios na casa de R$ 40 milhões a R$ 
50 milhões. Mas são produtos com condições de aumentar muito o 
faturamento. 

O mercado farmacêutico está passando por uma fase de 
“rebalanceamento” de portfólio. As empresas internacionais são 
movidas por estratégias globais. A partir dai ocorrem os 
desinvestimentos para se focarem em novas tecnologias. Como 
potenciais compradoras estão as companhias brasileiras, bem 
capitalizadas com desejo de ganhar participação de mercado. 

Estudo de Caso: Comércio Eletrônico 

Há um movimento de concentração no varejo on-line, não tão 
visível como ocorre no comércio de lojas físicas. Ele avança em 
paralelo à recente explosão na venda em sites e aplicativos. 

O boom digital após a pandemia acelerou a quantidade de 
marketplaces no país, com aumento da competição entre esse tipo de 
plataforma com reunião vários lojistas, como fosse um shopping 
center. Essa profusão de marketplaces deu chance de sobrevivência 
de pequenos lojistas na crise, mas os grandes grupos de varejo, 
melhor estruturados, cresceram mais rapidamente e vêm liderando o 
comércio digital. 
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O relatório anual “300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro”, 
elaborado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 
segundo Adriana Matos (Valor, 23/08/21), mostra: somadas, as cinco 
maiores varejistas on-line do país alcançaram R$ 51,8 bilhões em 
vendas de produtos do próprio estoque em 2020, alta de 85% sobre 
o ano anterior. 

Isso equivale a 54,1% da receita total do comércio eletrônico, 
de R$ 95,7 bilhões, em 2020, segundo a Ebit/Nielsen. O Market-share 
era de 45,2% em 2019. São R$ 23,8 bilhões a mais em vendas para 
as cinco empresas em um ano, valor equivalente a duas vezes o 
tamanho da Lojas Renner. 

Nesse grupo das cinco líderes, nesta ordem, estão Magazine 
Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, Global Fashion Group (dono da 
Dafiti) e Amazon. Esta tem a venda estimada pelas consultorias. 
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O número representa ainda 6,5% das vendas das 300 maiores 
da rede física e da on-line. Equivalia a 3,9% na edição anterior da 
pesquisa. Neste caso, a alta reflete não só a força do canal, mas 
também a paralisação temporária da operação das lojas com 
distanciamento dos consumidores, após a crise sanitária. 

O marketplace, especificamente, inclui a venda de lojistas 
médios e pequenos e a venda da própria rede do site onde opera a 
plataforma. Nele, as cinco maiores companhias somaram R$ 123,9 
bilhões em vendas transacionadas por esses shoppings virtuais em 
2020, 81% acima de 2019. 

Esse ritmo de expansão também superior à média do comércio 
eletrônico. Lideram esse segmento, nesta ordem, Mercado Livre, 
Magazine Luiza, Americanas, Via e Carrefour. 

O avanço do marketplace, após a pandemia, é crescente dentro 
da venda digital. Levou a pequenos e médios negócios apelarem para 
essas plataformas.  

A digitalização do comércio brasileiro vem ocorrendo, mas a 
força das varejistas líderes faz diferença nesta crise, quando já ter 
um ecossistema mais frequentado faz diferença. Tornou difícil ao 
lojista dar escala ao seu negócio sem estar conectado às grandes 
plataformas. 

A Varese Retail, ao lado da BTR Educação e Consultoria e do 
Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo (Cepev-USP), trabalham na 
elaboração do ranking das 300 maiores, um dos mais detalhados do 
setor. Os dados do relatório foram obtidos diretamente junto às 
redes, em reportagens, nos balanços e em estimativas das 
consultorias. 

Esse crescimento das grandes ocorre em ambiente de 
competição entre as próprias varejistas líderes. Elas buscam 
vendedores para diversificar as suas plataformas, transformando-as 
em shoppings virtuais.  

Esse movimento não se apresenta como nocivo ao pequeno 
lojista enquanto estiverem fechados pelo distanciamento social. Daí é 
duvidosa a dedução de um consultor: “quanto mais estruturada essa 
competição, menos pressão inflacionária. Há um ambiente digital 
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mais democrático no Brasil se comparado a outros países, como 
China e Estados Unidos”. 

No estudo, levantou-se a existência de 27 marketplaces 
vendendo itens das próprias cadeias e 99 vendendo itens próprios e 
de lojistas. Superou os 58 com este modelo no fim de 2019. 

Há alguma confusão entre categorias e segmentos. Está cada 
vez mais difícil entender quem faz o que, porque muitos concorrem 
entre si na venda de mesmo produto. O consumidor necessita 
comparar preços e também tarifas e prazos de entrega. 

Para a equipe do centro de estudos de varejo da USP, esse 
processo de “normalização” do varejo após a pandemia vai tornar as 
cadeias de todos os portes “mais preparadas tecnologicamente”, mas 
deve gerar uma concorrência mais forte entre os grandes grupos, que 
passarão a concentrar cada vez mais mercado, disseram no relatório 
os coordenadores do Cepev/ USP. 

Pelo estudo, o total de cadeias com braço digital no país passou 
de 162, em 2019, para 210, equivalente a 70% da lista do ranking 
em 2020, versus 54% em 2019. 

Pela primeira vez, mais de 50% das supermercadistas têm 
operação on-line (eram menos de 30% em 2019). São 76 empresas, 
quase o dobro da edição anterior.  

A maior aceleração no on-line na pandemia foi, sem dúvida, no 
varejo de alimentos, efeito do isolamento social e o consequente 
‘home office’. Entre as varejistas de não alimentos (eletrônicos, 
farmácias, moda, entre outros), o índice passou de 77% para 88%. 

Em amostra de 48 empresas (com dados comparáveis nos dois 
anos), a penetração média das vendas on-line no faturamento total 
passou de 12% em 2019 para 21% em 2020. 

O levantamento ainda compilou dados gerais do comércio 
brasileiro. As 195 empresas comparáveis (com resultados coletados 
nos dois anos) registraram alta de 12,6% nas vendas nominais: o 
dobro da expansão de 6% na receita do varejo restrito, calculado 
pelo IBGE. A pesquisa considera as grandes cadeias, com alta escala 
e acesso a capital. 
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Ao considerar todas as 300 cadeias (com vendas anuais acima 
de R$ 300 milhões), a alta foi de 13%, para R$ 795 bilhões. As dez 
maiores responderam por 40,4% da venda, versus 39% um ano 
antes. 

Das 300 varejistas, 42 são de capital aberto, 10 a mais em 
relação à edição anterior do ranking. Reflete a aceleração das ofertas 
públicas de ações no setor após 2020.  

A maior expansão de faturamento das 300 maiores em 2020 se 
deu entre aquelas de capital aberto. As redes de capital fechado 
obtiveram apenas R$ 7 bilhões em faturamento, e com isso, 
perderam mercado. 

Os dados mostram: nem todas as empresas interromperam 
completamente as aberturas de lojas entre 2020 e 2021. Foi o caso 
de certas redes como as de farmácias.  

Houve aumento de 1,9% na base de lojas em 2020, de 199 
empresas com dados comparáveis. Em 59% dessas empresas houve 
aumento de base de lojas, no ano passado, e apenas em 17% delas 
houve redução. As redes se beneficiaram da maior disponibilidade e 
redução de custos imobiliários na crise. 

O relatório revela um aspecto negativo: 126 empresas não 
divulgaram o número de empregados em pelo menos um dos últimos 
dois anos. Em muitos casos, esse é um indicativo indireto de uma 
diminuição no tamanho da força de trabalho.  

As cadeias vêm relatando migração de vagas de lojas para 
postos em tecnologia e logística, mas há dificuldade de ocupar essas 
vagas com mão-de-obra especializada. Entre as 174 cadeias com 
divulgação dos seus quadros, 103 contrataram mais se comparadas 
às demissões, principalmente supermercados, e 48 reduziram o 
número. 

Estudo de Caso: Ultra 

Em pouco menos de três meses, o Ultra assegurou até R$ 7,7 
bilhões com a venda de ativos deixados de ser considerados 
estratégicos após a primeira fase de revisão de seu portfólio de 
negócios, segundo Stella Fontes (Valor, 17/08/21). A injeção de 



!  194

recursos trará fôlego financeiro e ajudará o grupo a financiar suas 
ambições em energia e infraestrutura, incluindo a compra da 
Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), da Petrobras. 

Além da aposta declarada em óleo e gás, a Ultrapar avalia 
oportunidades em energias renováveis como parte da estratégia de 
constituir um portfólio de negócios mais complementar e sinérgico. 
Com a venda da Oxiteno, anunciada em meados de agosto de 2021, 
o grupo concluiu a etapa de desinvestimento ou “racionalização de 
portfólio”, segundo a administração. 

A fabricante de especialidades químicas foi vendida para a 
tailandesa Indorama por US$ 1,3 bilhão (R$ 6,8 bilhões ao câmbio 
atual), em uma transação de múltiplos elevados. Por isso, agradou a 
O Mercado. A primeira parcela, de US$ 1,15 bilhão, deve ser recebida 
no início de 2022. A segunda, de US$ 150 milhões, será paga em dois 
anos. 

Nos cálculos do Goldman Sachs, o preço de venda implica 
múltiplo de 8 vezes o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) projetado para 2022. A Ultrapar, por sua 
vez, falou em múltiplo de 10 a 11 vezes considerando-se a relação 
entre valor de empresa e EBITDA. 

A transação reforça a visão de estar em um momento único de 
oportunidades de investimento em energia e óleo e gás. O grupo 
também avalia oportunidades de expansão na Ultragaz, na Ipiranga e 
na Ultracargo. Ele tem executado investimentos crescentes em 
infraestrutura. 

 Está estudando como alavancar os negócios e participar 
ativamente do processo de transição energética, tanto em gás natural 
quanto em renováveis. 

Há cerca de dois meses, o Ultra acertou a venda da participação 
acionária de 50% na ConectCar para a Porto Seguro, por R$ 165 
milhões e, em maio, assinou a venda da Extrafarma para a Pague 
Menos por R$ 700 milhões incluindo dívida. Enquanto a transação da 
ConectCar deve ser concluída ainda em 2021, a operação com a 
Extrafarma ainda depende de aval do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) e deve ser consumada no primeiro 
semestre do ano 2022. 
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No caso da Oxiteno, a expectativa é não haver dificuldade de 
aprovação junto ao CADE e órgãos reguladores de outros países onde 
a empresa tem operação. Já a compra da Refap pelo Ultra, se 
concretizada, levará a desembolso bilionário no segundo semestre de 
2022. O grupo está em conversas exclusivas com a Petrobras e tem 
até outubro do ano corrente para chegar a um acordo. 

Sem considerar o EBITDA da Oxiteno e contabilizando a entrada 
de caixa com a operação de venda, a alavancagem financeira pró 
forma da Ultrapar seria de apenas 1,7 vez, contra o índice de 2,8 
vezes reportado no balanço do segundo trimestre. 

O forte desempenho operacional e financeiro nos últimos 
trimestres contribuiu para elevar a percepção de valor da Oxiteno. 
Haverá ganho de capital, de cerca de US$ 220 milhões líquidos, 
porque o valor de livro (da ordem de R$ 1,7 bilhão) é inferior ao da 
transação. 

Os recursos irão para o caixa da Ultrapar e uma dívida 
“intercompany” de cerca de US$ 750 milhões da Oxiteno seguirá 
junto com a empresa na venda. Com isso, o desembolso de Imposto 
de Renda sobre ganho de capital na operação deve ficar abaixo de 
US$ 70 milhões. 

Enquanto as margens da Ipiranga frustraram no segundo 
trimestre, o Ultra deu nova demonstração de estar avançando de 
forma concreta em outra frente: a gestão ativa do portfólio de 
negócios. 

Essa transação conclui uma etapa importante no processo de 
reorientação estratégica de seus investimentos. Permite o grupo se 
concentrar no fortalecimento contínuo de seus negócios principais, 
com um portfólio mais complementar e sinérgico nos setores onde 
tem conhecimento e vantagens competitivas. 

Na mesma nota, o presidente da Indorama Ventures disse a 
“aquisição ser natural e adequada por ter uma trajetória sólida e 
bem-sucedida de integração de 50 aquisições nos últimos 20 anos. 
Junto com a Oxiteno, está criando uma companhia global com uma 
posição única em tensoativos”. 
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Com a aquisição, a Indorama, tendo comprado em 2018 o 
negócio de PET da italiana M&G no Brasil, ganha poder no mercado 
petroquímico das Américas. Além do Brasil, a Oxiteno tem unidades 
nos Estados Unidos, México e Uruguai. 

Estudo de Caso: Games e Microfinanças 

Depois de colocar R$ 1,09 bilhão em caixa na oferta inicial de 
ações (IPO) em fevereiro de 2021, a Bemobi começou a executar seu 
plano de acelerar o crescimento com aquisições. Foram duas 
transações: a compra da M4U, uma subsidiária da Cielo, e da chilena 
Tiaxa. 

As aquisições dobram receita e Ebitda da empresa. A 
companhia divulgou resultados do segundo trimestre ainda sem os 
efeitos contábeis das compras, com alta de 8% na receita líquida, 
para R$ 62 milhões na comparação anual. A margem EBITDA 
ajustada subiu para 37,7% e o lucro líquido ajustado avançou 251%, 
a R$ 18 milhões. 

A “small cap” da bolsa de valores brasileira vem diversificando 
seu negócio e as duas aquisições vão deixar isso mais marcado nos 
próximos balanços. Conhecida como “Netflix dos games”, por integrar 
em sua plataforma aplicativos de jogos e entretenimento, a Bemobi 
define seu modelo como B2B2C: seus clientes são as operadoras de 
telefonia, hoje mais de 40 em 15 países, e o usuário é o cliente da 
operadora. 

Foram vendo oportunidades nessa base de clientes. Ao invés de 
interromper o serviço do usuário ao tentar fazer uma ligação ou 
chamar o Uber, mas o crédito do pré-pago acabou, a Bemobi entra 
com um modelo de antecipar crédito para ele encerrar o que estava 
tentando fazer. Isso é descontado na próxima recarga, com uma taxa 
de serviço. 

Mas depois de a Loop, plataforma de inteligência artificial da 
Bemobi, identificar essa oportunidade e oferecer o crédito, quem 
efetiva a recarga e tem um elaborado sistema antifraude é a M4U. Ela 
atende as quatro maiores operadoras do país.  
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Ela transaciona R$ 6 bilhões em recargas por ano e tem uma 
receita líquida de R$ 150 milhões, ante R$ 240 milhões da Bemobi. 
Aumenta materialmente a escala de receita e Ebitda. “Pulou várias 
casinhas no jogo de microfinanças”.  

Pela M4U, a companhia vai pagar R$ 125 milhões e tem um 
“earn-out” de R$ 60 milhões até 2023. A transação, portanto, pode 
chegar a R$ 185 milhões, a depender de metas. 

A outra aquisição também está nesse segmento financeiro. A 
Tiaxa é especializada em “nanocréditos” em países emergentes. O 
acesso da Tiaxa aos clientes é principalmente por meio de tecnologia 
móvel também, com escritórios ainda nos Estados Unidos, México, 
Colômbia, Peru, Brasil e Filipinas. 

Traz complementariedade geográfica para a Bemobi, com uma 
presença forte na América Latina exceto Brasil, enquanto a brasileira 
tem justamente o contrário. Além disso, oferecerá também uma 
dinâmica nova em microfinanças, antecipando estratégia imaginada 
para acontecer em dois, três anos com o nível de sofisticação deles.  

A transação foi de US$ 17,4 milhões e pode aumentar em até 
US$ 20,7 milhões. Analistas do BTG e da XP consideraram a compra 
“transformadora” para a Bemobi, adicionando “novas capacidades em 
microfinanças”. 

Estudo de Caso: Setor de Alimentos 

Desde a cerimônia de abertura de capital na B3, em 2017, a 
Camil Alimentos repetiu diversas vezes ter entre seus objetivos 
ampliar o portfólio. Visava ampliar a capilaridade da companhia em 
toda a América Latina, com possíveis aquisições de empresas de 
massas, farinhas e cafés. 

O maior passo dessa estratégia foi dado quando a Camil 
anunciou ter acertado a compra por R$ 410 milhões da Pastifício 
Santa Amália, controlada pelo grupo peruano Alicorp e cujo 
faturamento anual gira em torno de R$ 500 milhões. Dona de 41,5% 
de participação no mercado mineiro de massas, sendo 7% no Brasil, 
a Santa Amália permitirá a entrada da Camil na área de derivados de 
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farinha, além de representar um avanço da companhia em Minas 
Gerais. 

Tem penetração relevante apenas em Belo Horizonte, mas a 
capilaridade da Santa Amália vai lhe permitir chegar a todas as 
cidades do Estado. Em outra ponta, levará os produtos da Santa 
Amália para outros lugares, começando, talvez, por São Paulo. 
Atualmente, o market share da Camil no Estado é de cerca de 3%, 
apenas com arroz. 

Segundo pesquisa da AC Nielsen divulgada pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & 
Bolos Industrializados (Abimapi), em 2019, a Santa Amália ocupava o 
quarto lugar em volume de vendas e em faturamento no país, atrás 
apenas da M.Dias Branco, J.Macedo e Selmi. 

O negócio inclui uma fábrica de massas secas localizada na 
cidade de Machado, onde a Santa Amália foi fundada, em 1954. A 
empresa foi vendida para o grupo peruano em 2014.  

Também inclui alguns centros de distribuição e envolve uma 
linha de industrializados produzida por terceiros, como achocolatados, 
molhos, condimentos e refrescos. A princípio, todos continuarão em 
linha. Os produtos são distribuídos em 12 mil pontos de venda. 

Os recursos para a aquisição saíram do caixa da Camil, apesar 
de ter comprado outras duas empresas no mês anterior: as 
equatorianas Agroindustrias Dajahu e Transportes Ronaljavhu por 
US$ 36,5 milhões.  

Ela mantém seu endividamento sob controle. A relação entre a 
dívida líquida e o resultado antes de juros, impostos, depreciação de 
amortização (EBITDA) estava em 1,4 vez e aumenta para 1,9 vez. 

Historicamente, a alavancagem da Camil nunca ultrapassou 3,5 
o EBITDA, então está tranquila. Ainda tem em caixa cerca de R$ 1,3 
bilhão para novas aquisições. Outras indústrias das áreas de farinhas 
e café continuam sendo avaliadas. 

Quer virar um player nacional em massas, assim como é em 
grãos. Isso pode ocorrer com a marca Santa Amália ou com novas 
marcas. Qualquer categoria com grande giro lhe interessa. Ganhos 
potenciais com sinergia e guidance de vendas não foram divulgados. 
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Novas tacadas em outros países da América Latina, além das 
aquisições no Equador e, no começo do ano 2020, da chilena LDA, do 
segmento de rações para pets, por US$ 200 milhões, ainda estão 
sendo definidas. Em um primeiro momento, quer conhecer o 
mercado, crescer no segmento de arroz e, depois, entrar em outras 
categorias. Por exemplo, na parte do pescado, o Equador é 
fornecedor grande de atum. 

Agora, a Camil tem operações no Brasil, Uruguai, Chile, Peru e 
Equador. Mas já avisou ter interesse em atuar também na Colômbia, 
na Argentina e na Venezuela.  

As vendas externas da Camil representaram 32% do de um 
faturamento total com crescimento de 38,4% e tendo alcançado R$ 
7,5 bilhões no ano passado, sendo 75% provenientes do Uruguai, 
13% do Peru e 12% do Chile. O lucro líquido anual da empresa 
somou R$ 463 milhões, com alta de 93%, e margem líquida foi de 
6,2% ou 1,8 ponto percentual maior. 

SPAC: Special Purpose Acquisition Companies 

O crescimento de IPOs das empresas criadas com o propósito 
de adquirir participação ou controle de uma companhia existente é 
outro fenômeno da economia de mercado de capitais à brasileira a 
ser macaqueado da experiência norte-americana. A Sociedade de 
Propósito Específico é uma nova forma de financiar a retomada do 
crescimento com grupos econômicos encorpados. 

As SPACs são criadas, geralmente, por fundos de investimentos 
ou executivos com profundo conhecimento de um determinado setor 
empresarial. Eles montam a operação e fazem o IPO. 

Os investidores recebem ações e também bônus de subscrição. 
Eles permitem optar por compra futura a valor prefixado. 

Os recursos ficam depositados em uma conta bloqueada e só 
podem ser sacados para concretizar a aquisição se a maioria dos 
acionistas concordar. Se isso não ocorrer, ou a aquisição ou o “de-
SPAC” não ocorrerem em um prazo preestabelecido, os recursos são 
devolvidos aos investidores. 
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Mesmo quando aprovada, os acionistas discordantes podem 
resgatar o valor investido, mas permanecem com os bônus de 
subscrição. Basicamente, a proposta é ter um investimento livre de 
risco, tendo uma equipe experiente por trás do negócio. 

Para a empresa adquirida, os principais atrativos são receber os 
recursos da SPAC e, ao se fundir com ela, ter seu capital aberto em 
bolsa de valores sem precisar passar pelo longo e rigoroso processo 
de IPO. É uma operação mais simples se comparado à IPO. 

Há motivos para acreditar esse modelo poder trazer novos 
investimentos estrangeiros para empresas nacionais. Pode ser até 
mesmo reproduzido no mercado de capitais brasileiro à americana. 

A explosão do mercado americano de SPACs – empresas 
criadas com o propósito específico de aquisição – já ativou uma 
iniciativa local para uma versão brasileira. Um grupo de 15 executivos 
de bancos de investimento, gestoras e advogados de mercado de 
capitais formado pela Anbima discute o assunto. 

A discussão pode embasar uma resposta à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Ela pediu sugestões sobre o tema na audiência 
pública onde aborda regras de ofertas de ações, aberta para receber 
comentários até julho de 2021, e, assim, avançar em eventual 
regulação específica para a SPAC nacional. 

Como há mais SPACs colocando América Latina e o Brasil, 
especificamente, como foco de aquisição, e há criação dessas 
companhias por gestores brasileiros, pode ser interessante um 
modelo onde o sponsor local possa captar aqui também e 
eventualmente listar a SPAC no Brasil. 

A SPAC é uma empresa não operacional, como se fosse um 
fundo de investimento, criada para comprar um negócio já em 
atividade, por exemplo, uma empresa de tecnologia, uma varejista, 
uma indústria de alimentos. Normalmente, quem estrutura a SPAC é 
um gestor ou investidor renomado, ou um executivo com empresas 
conhecidas no currículo.  

Ele é chamado de sponsor. Com bancos coordenadores, ele 
organiza a Oferta Pública Inicial de ações (IPO) da SPAC, levantando 
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capital para então buscar uma empresa alvo. Ela, geralmente, tem 
capital fechado. 

A SPAC traz capital e listagem e a companhia alvo traz a 
operação. Juntas resultam em uma só empresa listada operacional. 
Para o investidor da SPAC, é uma alternativa de renda variável; para 
a empresa alvo, um jeito mais rápido de colocar suas ações na bolsa. 

O modelo, por aqui, pode ter um misto de regras dos fundos de 
investimento em participações (FIPs), embaladas nas normas de 
ofertas iniciais de ações (IPOs) para investidores sofisticados. A 
documentação de uma oferta de ações tem muitos detalhes do 
negócio, o que seria inviável em uma SPAC, ainda sem atividade. Já 
no FIP, o administrador tem obrigações fiduciárias não possuídas pelo 
gestor do SPAC. 

A B3 acompanha e interage ativamente com os participantes do 
mercado em discussões envolvendo as Ofertas Públicas Iniciais das 
SPACs. O objetivo dessas interações, até o momento, tem sido o de 
reunir insumos e informações sobre tais estruturas, sua melhor 
acomodação dentro da regulamentação atual, e como elas podem 
contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

Nos últimos meses, ao menos cinco SPACs envolveram gestores 
brasileiros ou têm o país como alvo. Nos EUA, esse ativo disparou.  

Enquanto no ano passado foram captados US$ 82,6 bilhões em 
248 Spacs, neste ano já foram levantados US$ 92,6 bilhões em 291 
IPOs. Há dois anos, o volume anual não chegava a US$ 15 bilhões, 
mostra levantamento da Dealogic. 
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A Spac nada mais é do que uma alternativa para uma 
companhia se tornar aberta. A vantagem é o valor com o qual essa 
ação vai sair e quanto será captado já está definido de saída, não é 
um mistério até a listagem, e a companhia pode fazer marketing da 
fusão para a aprovação dos acionistas, dando projeções para o 
negócio.  

No contexto de pandemia, quando algumas companhias não 
têm bons números para mostrar no balanço e não podem tratar de 
projeções, o veículo ganhou espaço. Metade do dinheiro mira o país 
em busca ativos de tecnologia. 

As SPACs não estão só embolsando capital, mas já estão 
efetivamente indo às compras: em 2020 e no acumulado de 2021, as 
SPACs fizeram 174 transações com volume somado de US$ 385 
bilhões. Outro ponto importante dá a dimensão desses veículos no 
mercado de M&A: tem SPAC de todo tamanho, mas a captação média 
é de US$ 300 milhões, enquanto o porte médio das transações feitas 
por elas é de US$ 2,3 bilhões. 

Isso significa o volume captado inicialmente ser só 13%, em 
média, do esperado na transação. Por isso já surgiram no mercado 



!  203

contas estratosféricas, atribuindo às SPACs um potencial da ordem de 
US$ 1 trilhão para M&A. 

Isso costuma ser feito pela negociação de investimento privado 
na empresa listada, o chamado PIPE (Private Investment in Public 
Equity). O PIPE permite uma aquisição muito maior se comparado ao 
capital do IPO e também tem a função de cobrir um eventual buraco 
deixado por investidores originais caso optem por não seguir no 
negócio.  

Alguns investidores da SPAC já sinalizam, logo no começo, um 
interesse de aumentar sua participação na transação para quando for 
feito o PIPE. Quando isso acontece, eles já sabem qual é a empresa 
alvo e a qual preço, e ainda se livram de um custo de capital 
referente à Spac, chamado de “promote”.  

O promote é uma participação em ações a qual o sponsor tem 
direito. Causa diluição dos demais acionistas sem contrapartida de 
capital. É uma espécie de prêmio pelo trabalho dele de encontrar um 
ativo alvo. Normalmente, é de 20% do capital da SPAC. 

Em transação recente assessorada pelo Citi, por exemplo, a 
SPAC da Thoma Bravo tinha levantado US$ 1 bilhão e captou mais 
US$ 1,3 bi em PIPE para a transação com a IronSource. A companhia 
chegou à bolsa avaliada em pouco mais de US$ 11 bilhões. 

Entre os riscos desse negócio estão a SPAC não encontrar o 
ativo para comprar, em meio a tanta disputa por ativos, ou comprar 
mal. Nesse caso, o investidor tem a chance de pegar o dinheiro de 
volta.  

Se a SPAC não acha um alvo em dois anos, ela devolve o 
dinheiro. Se acha um alvo sem agradar ao investidor, ele pode se 
recusar a participar da transação e tirar o capital.  

Aqui, o risco é de oportunidade, com dinheiro preso por até dois 
anos. Há, ainda, o risco da renda variável. 

A crítica de alguns gestores e investidores institucionais às 
SPACs é o volume de capital em taxas e o efeito de diluição pela 
posição do sponsor. Para os bancos, as SPACs são ótimo negócio, 
pois engatam uma dobradinha de “fees” para a turma de emissão de 
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ações (ECM) e para a turma de M&A. Para o sponsor, é um potencial 
de ganho alto com investimento próprio baixo. 

Nos EUA, a SEC chamou atenção para o número de 
celebridades envolvidas nas SPACs. “Nunca é uma boa ideia investir 
em SPAC só porque alguém famoso é sponsor ou investidor”, 
escreveu, em um alerta a investidores. A SEC também ressaltou os 
sponsors investirem em condições mais favoráveis se comparadas às 
dos demais investidores. 

Por exemplo, Serena Williams entrou para o Conselho de 
Administração de uma SPAC em busca ativo de tecnologia, Shaquille 
O’Neal se uniu a dois veteranos da Disney como sponsor para 
comprar empresa de mídia, e Jay-Z listou sua empresa de cannabis 
com a fusão a uma SPAC. Com o acordo, levantou mais capital. 

A relevância tomada pelo veículo como alternativa de capital já 
tomou o imaginário à brasileira. As SPACs hoje estão em todas as 
conversas de Conselhos de companhias com estratégia de fazer um 
IPO. 

Segundo a ANBIMA, a possibilidade de uma Spac brasileira 
seria para o médio prazo. Tem sido uma discussão positiva, a visão 
da ANBIMA é construtiva para adoção de um modelo bem feito no 
Brasil. O Burger King nasceu de uma SPAC, é um caso interessante 
de acerto e envolvia investidores brasileiros da 3G. 
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A temporada de IPOs, em abril de 2021, tinha tudo para ser 
recorde, mas a maré virou, levando parte das candidatas a cancelar 
ofertas ou a reduzir os preços almejados, segundo Bárbara Pombo e 
Talita Moreira (Valor, 13/05/21). Mudanças de cenário acontecem com 
frequência no mercado brasileiro. Essa é uma das razões para fazer 
as Sociedades de Propósito Específico para Aquisição (SPACs, na sigla 
em inglês) ganharem adeptos no país. 

Apesar da ausência de regulação específica, advogados e 
banqueiros relatam crescente procura de clientes interessados em 
entender o balizamento jurídico para a constituição desses veículos 
no país. As SPACs são companhias não operacionais, geralmente 
estruturadas por um gestor (“sponsor”). Captam dinheiro na bolsa 
para depois buscar aquisições. Não à toa, ganharam o apelido de 
“empresas de cheque em branco”. 

O modelo existe desde os anos 2000 nos Estados Unidos, mas 
foi desde o ano passado quando as Spacs se popularizaram, 
embaladas pelo cenário de juros baixos e ampla liquidez. Somente 
em 2021, foram realizados 345 IPOs da modalidade, com a captação 
de US$ 101,6 bilhões, segundo dados da Spac Research. 

O mercado brasileiro é volátil, tem janelas curtas para 
captação. Com essa estrutura, é possível aproveitar melhor essas 
oportunidades raras para se capitalizar e depois comprar ativos. 

O grupo de trabalho organizado pela ANBIMA do qual fazem 
parte banqueiros, advogados e gestores já tem algumas pistas de 
qual deve ser o desenho ideal. Uma das conclusões é o “chassi” das 
SPACs brasileiras será a estrutura das Sociedades Anônimas (S.A), e 
não a de Fundos de Investimentos em Participações (FIP) como se 
chegou a cogitar. Apesar de serem veículos voltados à aquisição de 
participações, os fundos não permitem alavancagem, incorporação 
das empresas adquiridas e não têm liquidez para dar saída aos 
investidores. 

Ainda não está claro, porém, se as SPACs devem ser uma 
opção para qualquer perfil de investidor ou ficar restritas aos 
profissionais e qualificados. Como são estruturas pré-operacionais, 
sob as regras atuais essas empresas não poderiam ser ofertadas ao 
varejo.  
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Também está em aberto o detalhamento necessário dessas 
empresas dar sobre suas operações. As sugestões serão levadas pelo 
grupo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na audiência pública 
sobre regras de ofertas de ações. 

O mercado de capitais à brasileira está em um bom momento, 
quando a atualização das regras de ofertas pode tornar mais viável a 
captação via SPAC. A CVM tem “obstáculos não intransponíveis” à 
constituição do modelo. 

SPACs voltadas a ativos brasileiros devem mirar sobretudo 
investimentos em tecnologia e saúde. São esses os setores com 
maior atração da atenção de gestores. Eles já captaram recursos 
usando a estrutura nos Estados Unidos. 

Há pelo menos um precedente de tentativa de constituição de 
uma SPAC no Brasil. Em 2019, um fundo de private equity 
interessado em investir nos setores de saúde-hospitalar, agro, varejo 
e logística iniciou conversações, mas não avançaram com a CVM e a 
B3. Não por impedimento legal, mas por decisão mercadológica do 
cliente ele optou por seguir com a SPAC fora do Brasil. 

Dessa experiência embrionária, ficaram claros os três principais 
desafios para adaptar aos modelos estrangeiros a legislação 
brasileira. Ao contrário dos EUA, o Brasil exige estudos de viabilidade 
da empresa ou do negócio submetido à oferta. No caso das SPACs, 
como o alvo do investimento é desconhecido, inicialmente, o estudo 
deveria se ater a análises macroeconômicas e do setor onde os 
recursos serão alocados. 

Outra diferença é, nos EUA, o investidor ao não concordar com 
o alvo de aquisição de uma SPAC poder resgatar sua participação. 
Vale o mesmo se não for encontrado um ativo para comprar em dois 
anos.  

No Brasil, isso não poderia ser feito por meio de ações 
ordinárias, porque a Lei das S.A. impede haver mais de uma classe 
de papéis votantes. É possível pensar na criação de ações 
preferenciais resgatáveis, de forma a permitir apenas os investidores 
da transação possam resgatar as suas ações, sem o direito se 
estender ao sponsor. 
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As SPACs têm sido vistas no país tanto como uma oportunidade 
para investidores aproveitarem bons momentos de mercado para 
captar recursos e um atalho para empresas novatas. Elas, de outra 
forma, ainda não estariam maduras para abrir o capital. 

Há uma “febre de IPOs” no Brasil, mas nem todas as empresas 
se qualificam. Ao se tornar alvos de SPACs, essas companhias podem 
chegar à bolsa sem cumprir todos os ritos normalmente exigidos em 
termos de governança, contabilidade e outros fatores. Caberá à 
experiência do “sponsor” melhorar esses padrões na companhia 
adquirida, se for o caso. 

As SPACs são um voto de confiança de O Mercado em gestores. 
Quem entra em SPAC aposta na capacidade daquele gestor ou grupo 
de “sponsors” de empreender. 

 O dinheiro captado pela SPAC no IPO costuma ser apenas uma 
pequena parcela do valor da transação de compra. Para 
complementar, é possível negociar um investimento privado na 
empresa listada (PIPE, na sigla em inglês).  

O que também pode acontecer é uma união com o ativo 
adquirido, do qual a SPAC passa a ser acionista minoritário. 
Normalmente, SPACs são catalisadores de operações grandes. 

A versão brasileira das SPACs pode resolver outra questão para 
os investidores: alinhar a moeda usada para levantar os recursos e as 
receitas da empresa. Até agora, os gestores ao recorrerem ao modelo 
tiveram de abrir o capital no mercado americano, mas há riscos de 
descasamento de moeda, porque pode acontecer de os ativos a 
adquiridos terem receita apenas em reais. 

Mesmo assim, os pragmáticos conhecedores do mercado de 
capitais à brasileira consideram mais provável a aquisição de 
empresas e startups brasileiras de grande porte por meio de SPACs 
no exterior. Foi o acontecido com a Estre Ambiental. Desde dezembro 
de 2020, é uma companhia sem controlador definido, listada na 
Nasdaq.  

A empresa foi capitalizada em US$ 370 milhões, após a 
combinação societária do negócio com a Boulevard Acquisition Corp 
(Spac), cujo presidente do conselho é Marc Lasry (fundador da 



!  209

gestora Avenue Capital). A SPAC foi assessorada pelo escritório 
Demarest Advogados. 

Companhias americanas e latino-americanas, gestores de 
fundos de investimento e indivíduos com sólida reputação na América 
Latina estão olhando para as SPACs como fonte de capital para 
financiar aquisições. 

A aquisição via SPAC é favorável a startups de grande porte. 
Elas, em geral, já possuem alguma governança no exterior, com 
demonstrações contábeis auditadas anualmente. Vai começar pelo 
setor de tecnologia, pois tem se saído melhor na pandemia. 

Enquanto a onda mal começou no Brasil, o instrumento começa 
a enfrentar algum ceticismo nos Estados Unidos, onde as cotações de 
SPACs perderam ímpeto e ganharam um desafeto de peso. O 
megainvestidor Warren Buffett “torceu o nariz para a moda” em 
evento anual com investidores. 

Estudo de Caso: Warren Buffet 

Se há um personagem, segundo Fernando Torres (Valor, 
25/03/21), apresentado como fosse uma unanimidade neste 
controverso e arisco mundo dos investimentos é Warren Buffett. 
Mesmo quam investe com o uso da análise gráfica, por exemplo, 
sabem reconhecer os feitos do investidor fundamentalista. 

 Buffett é o único entre os dez maiores bilionários do mundo a 
ter feito fortuna investindo em uma carteira relativamente 
diversificada de ações. Os demais alcançaram tal feito por terem 
dado all in em seus próprios negócios, assumindo muito mais risco, 
ou por terem herdado o patrimônio, estes com muito menos mérito e 
risco. 

Este acontecimento fortuito, de um jovem originalmente de 
classe média ter se tornado uma das pessoas mais ricas do mundo 
apenas investindo em ações faz despertar o sonho de este feito estar 
ao alcance de todos. Basta então aprender como Buffett e sua equipe 
tomam decisões sobre investimentos e qualquer um também chegará 
lá. Os livros de autoajuda financeira dizem ser simples assim... 
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Os professores e os autores sobre o estilo Warren Buffett de 
investir estão por aí disponíveis. Há inúmeros livros sobre ele, 
estudiosos de sua vida e influenciadores digitais apresentando-o 
como seu grande guru e pregadores de suas lições. Chega até 
mesmo a lembrar líderes religiosos. 

A personalidade de Buffett também ajuda. Pessoa de hábitos 
comuns como frequentar McDonald’s e tomar Coca-Cola, fala frases 
de efeito e tem uma forma simples de enxergar e explicar as coisas. 
Tudo isso o torna ainda mais “próximo” de todos os adoradores de 
celebridade. 

Mas apesar de tanta gente tentando ensinar e aprender o modo 
Buffett de investir, existem algumas dificuldades conhecidas neste 
caminho. 

Uma delas é alguns diferenciais o beneficiaram lá atrás, como o 
conhecimento profundo de balanços de empresas desconhecidas. Eles 
já não existem mais como assimetris de informações na era quando 
qualquer demonstração financeira está a um clique. 

Outro ponto é ele muitas vezes ser mal compreendido até por 
quem acha ser seguidor de seus princípios. Aliás, esse erro de 
interpretação também acontece nas religiões. Em um exemplo, 
muitos investidores entendem Buffett, por ser considerado investidor 
de valor, não compraria ações de empresas em expansão ou múltiplos 
elevados à primeira vista. 

Mas tanto ele como outro conhecido investidor, Aswath 
Damodaran, não veem as coisas dessa forma. O peso da Apple na 
carteira da Berkshire Hathaway é uma evidência de ele não fugir de 
crescimento exponencial. 

Um terceiro ponto é nem o próprio Buffett saber explicar todos 
os fatores usados para tomar suas decisões. Quem olha de fora e o 
ouve falar consegue entender algumas coisas. Mas parte do 
conhecimento é “inconsciente” para ele mesmo, e poderíamos 
chamar isso de intuição. E a intuição, como se pode imaginar, é bem 
mais difícil de aprender e ensinar. 

Uma quarta questão é os resultados do investidor foram obtidos 
ao longo de mais de cinco décadas. Por isso, é difícil observar a 
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performance de alguns anos de um investidor individual ou gestor de 
fundo (esteja indo bem ou mal) e dizer com segurança a estratégia 
dele estar sendo ou não seguida com consistência. 

Todos os fatores acima mostram: entre ter Buffett como 
inspiração para investir e conseguir replicar sua façanha existe uma 
distância tão grande quanto a fortuna dele. 

Agora, um ponto menos discutido, e Fernando Torres 
acrescenta nesta lista, é sobre o desempenho da sua carteira. Talvez 
por respeito a sua história, e com receio de ser desmentido pela 
performance do ano seguinte, ninguém gosta de apontar o dedo para 
isso. 

Mas a realidade é o desempenho das ações da Berkshire 
Hathaway está atrás do registrado pelo índice S&P 500 tanto quando 
se observa os últimos dez anos como também em período de 15 
anos. 

Desde o início, em 1965, até o fim do ano passado, a ação da 
empresa controlada por Buffett acumula valorização de espantosos 
2.810.526%, contra apenas 23.454% do S&P 500. 

!  

A diferença é resultado de um retorno anual médio de 20% da 
Berkshire nesse período, contra 10% ao ano do índice. Mas os 
gráficos acima mostram a tarefa de bater o principal índice de ações 
dos Estados Unidos ter ficado mais difícil na última década. Até 
mesmo para quem “entende bastante do riscado”. 

Há inúmeros fatores possíveis de justificar o desempenho, 
como a existência de lucros não realizados, o tamanho gigantesco da 
empresa, a maior eficiência do mercado, etc. 
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Se está difícil pra ele, o guru de todos, por qual razão vemos 
tantos investidores confiantes na capacidade de bater o mercado de 
forma consistente? Tantos vendedores e compradores de fórmulas e 
dicas os levaram a superar a média dos investidores? 

Para quem não se acha tão “fora da curva”, a boa notícia é, 
assim como os balanços, os ETFs replicantes dos principais índices 
das bolsas também estão a um clique do investidor. E o próprio 
Buffett recomenda esses fundos de ações com terceirização da gestão 
do seu portfólio. 

Estado da Arte do Investimento em Ações 

Mesmo com um ciclo de alta de juros, a transformação vista no 
mercado de investimentos no Brasil, com novas gestoras de recursos 
e consolidação de estruturas, deve ainda ter muitos capítulos. 
Executivos à frente desses negócios veem muito espaço para ser 
ocupado com o investidor saindo da renda fixa para estratégias mais 
apimentadas.  

Algumas assets management novatas têm começado grande, 
com apoio de bancos ou sócios como investidores. A disputa por 
profissionais e formação de equipes tem sido intensa. 

Gestoras de recursos têm feito um movimento em direção à 
diversificação de seus negócios. Torna-se mais rara a atuação em 
uma única estratégia ou geografia, prevalecente nos anos de juros 
em dois dígitos, e ganha espaço o modelo multiestratégia. Com a 
multiplicação de assets novatas e intensa “dança de cadeiras” no 
setor, os acordos de “partnership” têm sido aprimorados. 

Por exemplo, a asset sela parceria estratégica com o grupo 
americano Carlyle, assumindo as operações do fundo de private 
equity e a equipe no Brasil. Ou então entra em processo de 
reformulação e se prepara para a redução da administração dos 
recursos dos herdeiros de uma família ricaça (ou grupos familiares) 
no negócio a 10% em cinco anos. Deixa, assim, a estampa de family 
office para trás com a finalidade de efetivamente gerir recursos de 
terceiros, chegando ao público de varejo de alta renda. 
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É meio estrutural essa movimentação vista não só no mercado 
de asset, mas também em wealth e private banking. O juro antes 
baixo foi um catalizador a mais para esse processo. Será ele 
irreversível, como afirmam levianamente seus gestores? Nunca foi 
tão fácil saber se uma ação está cara ou barata? 

Se a tela mostra um gráfico com a evolução do valor econômico 
(total de ações multiplicado pela cotação) de uma companhia listada 
na B3 nos últimos três anos, considere várias empresas listadas na 
B3 – em especial, as dos setores que mais sofreram com a pandemia, 
como as incorporadoras, shopping centers, concessões rodoviárias, 
varejo e aéreas – apresentam gráficos com formato similar ao da 
companhia mostrada, segundo André Rocha (Valor, 27/04/21).  

Revelam uma valorização forte ao longo de 2019 até atingir seu 
máximo em fevereiro de 2020, seguido de queda abrupta com o 
agravamento da pandemia e recuperação gradual desde então. 
Todavia, o valor de capitalização está longe do ápice de fevereiro de 
2020.  

Esse preço é um bom balizador. É mais legítimo, robusto em 
lugar do potencial de valorização, calculado com base no preço justo 
teórico dos agentes de mercado. 

Caso as perdas derivadas dos efeitos da covid-19 fiquem 
restritas a geração de caixa de 2020 e parte da de 2021, o impacto 
sobre o valuation das companhias será mínimo. Isso permitirá o 
preço da ação voltar aos patamares verificados há um ano.  

O valor de uma empresa é dado pela geração futura de caixa 
(incluindo a perpetuidade), trazida a valor presente por uma taxa de 
desconto. Logo, a perda parcial de receita em um curto período 
possui reflexo limitado sobre o valor justo da empresa. 

Além disso, a recessão atual é diferente das anteriores. Nas 
depressões clássicas, a infraestrutura econômica é minada ao longo 
do tempo. Isso dificulta a rápida recuperação. Nesta pandemia, boa 
parte dos fatores de produção foram mantidos intactos, o que facilita 
a retomada. 

Mas é necessário analisar caso a caso. Rocha dá dois exemplos 
exagerados. Imagine uma companhia com dever de amortização de 
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empréstimo, em junho do ano passado, e não tivesse liquidez e nem 
conseguisse rolar a dívida para honrar o compromisso. Ela, 
provavelmente, entraria em recuperação judicial, não conseguindo 
atingir novamente o valor de fevereiro pré-pandemia.  

Em outro exemplo seria o caso de uma companhia vendedora 
para 20 pessoas, sendo 18 delas sido vítimas fatais da covid-19. A 
companhia teria perda significativa de mercado, com impacto sobre a 
geração de caixa. Isso a impediria de atingir o valor de mercado de 
outrora. 

Por isso, é prudente seguir esse roteiro:  

1) A pandemia elevou a dívida da companhia? Se sim, essa 
“conta covid” deve ser abatida do valor de mercado de fevereiro de 
2020. A comparação entre a dívida líquida de 2019 e 2020 é um bom 
indicador;  

2) A empresa perderá mercado devido à adoção de novos 
hábitos? Rocha dá alguns exemplos. O “home office” veio para ficar? 
Se sim, a demanda por escritórios tende a cair, prejudicando o 
segmento comercial das incorporadoras. As viagens a trabalho serão 
menos recorrentes? Em caso positivo, as aéreas perderão receita 
desse segmento. O conforto do e-commerce tirará fluxo dos 
shoppings? Em todos esses casos, a perda estimada de geração de 
caixa futura deve ser deduzida do valor de mercado de fevereiro;  

3) As incertezas fiscais e políticas de hoje pedem uma taxa de 
desconto muito superior à de fevereiro de 2020? Dependendo da 
majoração utilizada, o preço atual pode já ser o justo, impedindo a 
cotação de fevereiro ser alcançada no curto prazo. 

O roteiro acima ajuda a descobrir quais companhias possuem 
boa perspectiva de valorização quando a pandemia for controlada. 
Com o avanço da vacinação, esse dia pode estar mais perto do antes 
imaginado. O Mercado, em regra, antecipa. A magnitude do ganho 
(ou da perda) dependerá das premissas adotadas por cada investidor 
em relação à possível perda de mercado e à taxa de desconto. 
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Estudo de Caso: Sequelas do Pandemônio da Pandemia 

Lucas Hirata (Valor, 17/02/21) apresentou um estudo de 
quanto, um ano após o avanço do coronavírus deflagrar a pior crise 
global em décadas, a maioria das ações no Ibovespa ainda acumula 
em perdas. Embora o Ibovespa mostre uma alta de 5% no período e 
tenha, inclusive, marcado novos recordes históricos, cerca de 64% 
dos papéis componentes do índice seguiam abaixo dos níveis pré-
crise.  

Eram ações justamente dos setores mais dependentes da 
retomada da atividade – como shoppings, companhias aéreas e até 
bancos – os mais prejudicados diante da lenta recuperação 
econômica e das incertezas sobre o processo de vacinação. 

De acordo com levantamento do Valor Data, apenas 29 das 81 
ações do Ibovespa voltaram a subir, enquanto 52 acumulam perdas 
desde a Quarta-feira de Cinzas do ano passado, dia 26 de fevereiro, 
quando os mercados brasileiros sentiram com força o impacto da 
crise global.  

Nesse pregão o Ibovespa fechou em baixa de 7%, seguindo as 
duras perdas nos mercados americanos. Isso se desdobrou, mais 
tarde, em sequência de “circuit breakers” (interrupção das 
negociações quando a queda atinge 10%) após 13 de março de 2020, 
quando se anunciou o distanciamento social devido à pandemia. 
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De lá para cá, o índice brasileiro não apenas se recuperou dos 
piores momentos da crise como até marcou nova máxima histórica, 
aos 125 mil pontos, no começo de 2021. O movimento positivo, 
entretanto, foi sustentado por uma parcela ainda restrita de 
companhias, com destaque para varejistas de comércio eletrônico, 
como consequência das mudanças de hábito de consumo trazidas 
pela pandemia, e ações ligadas a commodities.  

O desempenho desse último grupo, reagindo à perspectiva de 
retomada da economia mundial com o avanço da vacinação e oferta 
de mais estímulo pelas grandes economias, confirma: vinha do 
exterior boa parte do fator de recuperação da bolsa de valores 
brasileira. 
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Para se ter uma ideia do peso das companhias ligadas a 
matérias-primas, o valor de mercado desse grupo, composto por 
quinze empresas, elevou-se em 33,39%  e alcançou R$ 1,27 trilhão, 
muito acima da alta do valor de mercado do Ibovespa, de 5,83%, 
desde o estouro da crise. Não fossem essas ações, o valor de 
mercado do Ibovespa teria tido uma queda de 2,82%, a R$ 2,95 
trilhões. 

Na lista das maiores perdas, os destaques são de Cogna ON 
(-62%), Embraer ON (-48%) e BR Malls (-47%). Todas representam 
bem a dinâmica negativa para setores de educação, aviação e 
shoppings.  

Há uma ressalva: o pior desempenho no ranking é da empresa 
de resseguros IRB ON (-77%). Ela sofreu mais por fatores próprios 
em lugar do efeito da pandemia. 

Uma virada em segmentos mais sensíveis ao ciclo doméstico 
ainda exige paciência, embora os papéis continuem em análise de 
mercado e alguns sejam considerados até baratos. 

Mesmo os setores com maior resiliência, durante a pandemia, 
acabam sofrendo o peso das incertezas macroeconômicas. Elas vão 
desde o ritmo de retomada até a situação fiscal.  

Construção civil é um exemplo de setor com resiliência e as 
operações não foram afetadas no curto prazo. A demanda segue 
firme e as vendas continuam. Mas a situação macroeconômica, com 
inflação e elevação dos juros, coloca em xeque o cenário positivo. 

 A covid-19 trouxe uma crise econômica global de curtíssimo 
prazo. Mas, no caso específico do Brasil, observa-se desdobramentos 
de curto prazo da crise e eles afetam qualquer tese de longo prazo. 

O Mercado ainda está em um período de transição e exige mais 
clareza para destravar o valor das ações. A vacinação avançou, mas 
restam dúvidas sobre o ritmo de imunização, outras ondas e o 
surgimento de novas cepas.  

Por isso, as ações cíclicas domésticas ainda não engrenaram. 
Ainda tem muito uma dinâmica do ‘fique em casa’ porque é um ano 
de transição e o resultado das empresas ainda vai ser ruim neste 
ano. 



!  218

Os balanços das empresas deveriam mostrar um ímpeto melhor 
de crescimento de lucro e receita após os dados do primeiro 
trimestre. A ilusão com os resultados do período seria devido à fraca 
base de comparação com o trimestre após março de 2020, mês da 
explosão da crise.  

O tema do primeiro semestre de 2021 continuou a ser 
commodities e tecnologia. Quando muito, houve uma recuperação 
das ações mais cíclicas. 

Neste momento, a pressão é ainda maior em setores com seus 
negócios paralisados durante a pandemia, como de shoppings, 
companhias aéreas e de turismo. Entre as dez maiores perdas do 
Ibovespa desde o Carnaval do ano passado, três são de 
administradoras de shoppings: Multiplan ON cedia 35%, Iguatemi ON 
caía 36% e BR Malls ON perdia 47%. 

A pandemia levantou questionamentos estruturais sobre as 
empresas, algo refletido no preço das ações. Ainda há dúvida se os 
consumidores vão voltar em peso aos shoppings depois de verem as 
comodidades do e-commerce.  

Passou a se ver mais oportunidades em varejistas do comércio 
eletrônico em lugar das ações de shoppings, porque elas têm mais 
flexibilidade. Os shoppings estão muito “descontados”, mas não está 
claro como reagirão para manter os lojistas e aumentar a receita de 
condomínio e aluguel. 

Os questionamentos sobre fatores estruturais se aplicam, 
inclusive, aos bancos, devido à competição com as fintechs, e ao 
setor de educação com a chegada de novas tecnologias. De uma 
forma generalizada, os setores cíclicos com mais sofrimento são 
aqueles dependentes mais do presencial, mas também tiveram 
indagações sobre fatores estruturais. 

Passou-se a dar bastante importância ao “stock picking” neste 
pós-crise. Basicamente, é uma técnica consistente em adquirir papéis 
de empresas com maior possibilidade de superar a média esperada 
para o mercado de ações em geral, indicada por índices de ações – 
benchmarks da Bolsa de Valores – como o Ibovespa, por exemplo. 
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Dentre os grandes bancos no Ibovespa, Itaú Unibanco PN caiu 
14% desde a piora da crise na bolsa, enquanto Bradesco ON perdeu 
14% e Bradesco PN cedeu 10%. Já Banco do Brasil ON teve perda de 
30%. O setor de educação viu baixa de 62% em Cogna ON e perda 
de 40% em Yduqs ON. 

São justamente essas questões mais estruturais a exigir um 
prêmio das ações no mercado. A pandemia expôs pontos de atenção 
antes ignorados ou esperados serem focados só daqui a alguns anos. 
Por isso, ainda é difícil comprar ações de bancos tradicionais, 
shoppings e educação. Vai melhorar com o tempo e tem potencial de 
alta, mas esse tipo de incerteza vai cobrar um preço e paciência. 

!  

Em busca de diversificação, investidores institucionais 
brasileiros retiraram quase R$ 50 bilhões da bolsa brasileira no 
primeiro semestre de 2021. O movimento contrasta com a volta dos 
estrangeiros. Fizeram ingressos da mesma magnitude no mercado 
secundário de ações nesse período. 

Dados da B3 mostram: grandes investidores locais – hedge 
funds, fundos de pensão e seguradoras, entre outros – sacaram R$ 
49,149 bilhões na primeira metade do ano. No mesmo intervalo, os 
não residentes entraram com R$ 48,007 bilhões. 

Nos dois casos, os valores são os mais significativos para o 
período de janeiro a junho em pelo menos dez anos, de acordo com 
levantamento do Valor Data com série histórica a partir de 2011. 

Os investidores pessoa física, cujo crescimento foi a grande 
novidade da bolsa nos últimos anos, ficaram com um saldo positivo 
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de R$ 5,675 bilhões. O número chegou a ser maior, mas diminuiu nos 
últimos meses e voltou para o patamar de janeiro. 

Nos três casos, os dados levam em conta apenas o mercado 
secundário, ou seja, as ações já listadas. Não entram na conta as 
ofertas primárias de ações, com a emissão de novos papéis em IPOs 
e operações subsequentes. Elas caminham para um ano recorde. 

Essa análise pode sugerir o mercado local estar pessimista com 
o cenário doméstico e os estrangeiros estarem vendo oportunidade à 
frente. Nem uma coisa nem outra: há apenas uma diversificação de 
posições, com os investidores em geral buscando aproveitar o bom 
momento dos ativos globais para contrapor a exposição ao risco. 

Entretanto, o índice de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA 
aponta para fortes pressões sobre os preços no curto prazo e riscos 
significativos de alta para as previsões de inflação do Fed para o fim 
do ano. No entanto, os dados dizem pouco sobre quão persistente o 
choque de preços será. 

A esperança é a inflação desacelerar no próximo ano, 
permitindo o Fed manter sua política monetária frouxa e desfazer 
gradualmente suas compras de ativos ao longo de 2022. 

Neste contexto, as ações americanas, ainda caras, continuam 
sendo uma boa estratégia para os investidores com desejo de se 
proteger do cenário de alta nos preços. Os últimos dados do relatório 
americano de criação de empregos reforçam a postura cautelosa, em 
meio à recuperação da economia global, ainda ser necessária. 

Perspectivas para a Economia de Mercado de Ações à Brasileira 

Nem renda fixa nem bolsa. O início do segundo semestre 
frustrou as expectativas de um período mais positivo para os ativos 
brasileiros, a partir do avanço da vacinação e dados de atividade mais 
promissores. Pressões inflacionária, com chances de o Comitê de 
Política Monetária (Copom) acelerar o ritmo de aumento da Selic, têm 
preocupado os investidores. 

Para os meses restantes até o encerramento do ano, gestores 
consideram o cenário difícil. Mesmo assim, ações, multimercados e 
ativos de crédito seguem como possibilidade de alocação seletiva. 
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No entanto, o risco não tem sido compensado com retorno. 
Atua contra um ajuste monetário a ser acelerado pelo Banco Central 
do Brasil para conter a alta de preços na economia. Nesse ambiente, 
fundos de pensão começam a se interessar mais por ativos pós-
fixados, debêntures, multimercados e fundos de crédito.  

As fundações são particularmente sensíveis porque as metas 
atuariais são atreladas à inflação mais um adicional. A pessoa física 
tem preferido produtos de crédito ligados ao CDI. 

Enquanto ações e o câmbio apresentaram melhora, desde o 
segundo trimestre, os juros longos não acompanharam. Embora as 
taxas de dez anos tenham alcançado a faixa de dois dígitos ao ano, 
as posições prefixadas deixam o investidor vulnerável à inflação. 

Quem fez aplicação prefixada nos últimos seis meses não 
ganhou dinheiro. A oscilação do índice desses papéis foi de -1,25% 
versus uma Selic de 1,43% no período. É um custo de oportunidade 
de quase 3%. Não parece muito, mas o investidor não vê o dinheiro 
acumular. 

Quando se tira a inflação, pior ainda. Só quando a curva de 
inflação começar a se inverter poderá ser uma alternativa 
interessante, mas no curto prazo, essa renda fixa tem oferecido “risco 
de eutanásia do rentista”. 

As Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) também são 
arriscadas. Embora a correção pela inflação ofereça alguma proteção 
para o investidor, ele pode perder na atualização das taxas a 
marcação de mercado antes do prazo de vencimento. Vale só para 
quem quer carregar o ativo até o vencimento. 

Mesmo o câmbio, depois de cair da faixa de R$ 5,80, na virada 
do primeiro trimestre, para pouco acima dos R$ 5,00, não oferece 
uma aposta segura. Em contrapartida a um balanço comercial 
superavitário e a volta do investimento estrangeiro em ações e renda 
fixa brasileiras, há pontos de pressão adiante.  

Com as discussões sobre a reforma tributária, há a 
possibilidade de as empresas anteciparem o pagamento de 
dividendos, com o fluxo de remessa de lucros indo para fora. A 
mudança na CSLL dos bancos e o “overhedge” no fim do ano são 
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outro componente de modo a inflar uma “bolha de saída potencial de 
dólares”. 

A trajetória negativa para os ativos de renda variável do Brasil 
continua enquanto as vulnerabilidades locais amplificarem os efeitos 
negativos de um cenário externo menos inclinado à tomada de risco. 
Os crescentes ruídos políticos e seus possíveis impactos na trajetória 
fiscal do país continuam sendo citados pelos investidores como o 
fator primordial para a baixa demanda por ações locais. 

Em agosto, elas já acumulam perdas de quase 10% em relação 
ao pico histórico de junho de 2021. Agravando a dinâmica da bolsa, 
profissionais relatam: fatores técnicos contribuíram com o movimento 
acelerado de vendas na sessão. 

O Ibovespa em meados de agosto baixou aos 117.903,81 
pontos. Foi o menor encerramento para o índice desde 4 de maio. 
Com a queda, o Ibovespa agora registra perdas de 0,94% em 2021. 

A recente escalada das tensões políticas em Brasília pode ser 
apontada como responsável por uma queda de cerca de 5,4 mil 
pontos do Ibovespa desde as máximas registradas em junho, o que 
corresponderia a 42% do movimento negativo do índice. 

Uma análise de sentimento de mercado quantifica a relação 
entre as manchetes da mídia especializada e jornais contendo 
palavras associadas à crise. Encontrou uma correlação forte entre os 
ruídos políticos em Brasília e a variação do Ibovespa. 

A desarmonia entre os Poderes está tirando o prêmio de 
otimismo antes existente na bolsa de valores de ser aprovada uma 
reforma tributária e administrativa. Cerca de 45% da queda recente é 
explicada por essa “martelada do risco político”. 

Fatores técnicos foram relevantes e acabaram ampliando a 
volatilidade e o movimento de vendas. O nível dos 117 mil pontos é a 
região por onde se situa a média móvel de 200 dias (MM200) do 
Ibovespa, consistindo no suporte mais importante da atual tendência 
negativa de curto prazo da bolsa. 

Operadores das mesas de renda variável relataram: a queda do 
Ibovespa ganhou força depois de o índice perder a MM200, 
disparando ordens de “stop loss”. Este mecanismo deflagra uma 
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ordem de venda quando um ativo atinge uma perda máxima 
aceitável. 

Para a queda da bolsa de valores, há motivo político, há motivo 
fiscal e há motivo técnico. Sair dessa espiral negativa demandaria 
uma notícia ótima para contrabalançar essa conjunção de fatores 
negativos. 

As ações locais vinham se descolando do desempenho das 
bolsas de Nova York e da Europa. Estas enfileiravam recordes 
sucessivos. Uma realização de lucros no exterior se somou à 
fragilidade do cenário doméstico e contribuiu para o aumento da 
aversão ao risco. 

O otimismo menor com a renda variável local também foi 
capturado em pesquisa com gestores. Incertezas com o ambiente 
global, riscos fiscais e o ciclo de aperto monetário promovido pelo 
Banco Central para fazer frente à inflação reduziram amplamente o 
percentual de ¾ dos profissionais anteriormente terem a crença do 
Ibovespa encerrar o ano acima de 130 mil pontos. Passou a menos 
da metade dos entrevistados. 

Apenas 1/3 dos gestores consultados acreditam nas ações 
brasileiras apresentarem desempenho superior a outras classes de 
ativos nos próximos seis meses. A parcela é muito inferior à média 
histórica, próxima de 70%, e a menor já registrada desde o início da 
pesquisa em 2018. 

O mercado de juros reagiu na frente à maior percepção de risco 
às contas públicas. O mercado acionário também tem sofrido porque 
os agentes colocam nos preços os custos mais altos para a 
ancoragem das expectativas de inflação. 

Aos poucos, “cai a ficha” de uma percepção de risco maior. 
Enquanto se aumenta o denominador, com uma taxa de desconto 
maior porque os juros sobem, o numerador diminui devido à 
percepção de crescimento mais modesto.  

Há um efeito duplo sobre o mercado acionário. Um coloca em 
dúvida a trajetória de lucros das empresas diante de uma taxa de 
juros maior. Outro apresenta o cenário externo negativo como 
contribuindo para uma queda mais forte da bolsa. 
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Conclusão.  
Autonomia Financeira e Dependência Tecnológica 

Ignácio Rangel, em seu livro clássico “A Inflação Brasileira”, 
publicado em 1963, defendia a implantação plena do capitalismo 
financeiro no Brasil ser uma necessidade básica para o 
desenvolvimento do país. Reconhecia a dificuldade da defesa pública 
de sua tese. 

“Não será fácil explicar ao homem da rua todo o nosso 
desenvolvimento e nossa própria soberania nacional dependerem de 
ser levado a bom termo o trabalho desses banqueiros com interesse 
pela indústria ou desses industriais com interesse pelo negócio do 
dinheiro, entre os quais, devemos destacar o próprio Estado. Ele é o 
maior banqueiro e, afinal, é o primeiro candidato aos recursos 
financeiros a serem mobilizados” (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; 
1963; página XVII). 

Rangel foi precursor em diversos temas. Advogado, ao fazer a 
conexão entre o Direito e a Economia, leu “O Capital 
Financeiro” (1911) de Rudolf Hilferding e anteviu o capitalismo 
financeiro brasileiro como a fusão de capital industrial e capital 
financeiro. 

Hoje, 60 anos após, vemos a gradual ampliação do mercado de 
capitais no Brasil. Mescla-se com a economia de endividamento 
bancário. O processo de abertura de capital (IPO) amplia as 
possibilidades de ofertas subsequentes de ações (follow-on). As 
empresas não-financeiras capitalizadas têm maior probabilidade de 
ganhar economia de escala e maior rentabilidade patrimonial com a 
alavancagem financeira, isto é, uso de recursos de terceiros. 

O nacional-desenvolvimentismo, antes do golpe militar de 
1964, teve a experiência governamental com San Tiago Dantas, 
como ministro da Fazenda, e Celso Furtado, como ministro do 
Planejamento. Lançou o Plano Trienal, um programa com propostas 
de reformas institucionais para resolução de problemas estruturais do 
país.  
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Entre as medidas estava o controle do déficit público e, ao 
mesmo tempo, a adoção da política desenvolvimentista com captação 
de recursos externos para a realização das chamadas “reformas de 
base”. As medidas econômicas, sociais e políticas de caráter 
nacionalista previam maior intervenção do Estado na economia e 
maior controle dos investimentos estrangeiros no país, mediante a 
regulamentação das remessas de lucros para o exterior. 

Na ampla denominação de reformas de base, incluíam-se as 
reformas bancária, fiscal, urbana, agrária, educacional e eleitoral. Os 
progressistas defendiam o direito de voto para os analfabetos e os 
militares de patentes subalternas.  

A reforma bancária e do mercado de capitais com o objetivo de 
ampliar o acesso ao crédito pelos produtores foi estabelecida pela Lei 
nº 4.595 de 31 de Dezembro de 1964, fim do ano do golpe militar. 
Durante décadas, continuaram as reclamações, tanto as 
empresariais, quanto as de economistas desenvolvimentistas, quanto 
à insuficiência de funding, isto é, fontes de financiamento para 
crescimento sustentado em longo prazo. 

Porém, a possibilidade de um processo de multiplicação 
monetária se alterou. No fim do ano 2019, o crédito ampliado era 
138% do PIB. No fim do primeiro trimestre de 2021, ele atingiu o 
pico de 163% do PIB, mas caiu no fim do segundo para 157% do PIB 
(confira no Anexo Estatístico). Demonstrou capacidade de aumentar 
quase 20 pontos percentuais em um ano e meio! 

A queda no último trimestre ocorreu em função da apreciação 
da moeda nacional. Com isso, a dívida externa contabilizada em reais 
caiu de R$ 1,977 trilhão para R$ 1,750 trilhão. Fenômeno similar 
tinha ocorrido no último bimestre do ano passado. O endividamento 
externo do governo geral é R$ 180,7 bilhões (10%), das empresas 
R$ 1.551 bilhões (89%) e empréstimos tomados, além de títulos 
emitidos no exterior por entidades sem fins lucrativos, por famílias 
somam só R$ 18,6 bilhões (1%). 

O crédito ampliado se divide entre empréstimos e 
financiamentos (36% do total), títulos de dívida (44%) e dívida 
externa (20%). Destacam-se: no primeiro grupo, sistema financeiro 
nacional com 33%, no segundo, títulos de dívida pública com 37%, e 
no terceiro empréstimos externos com 14%. 
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Em suas três subdivisões, no caso do governo geral, títulos de 
dívida pública representam 82% (R$ 4,641 trilhões), 3% são 
empréstimos externos, 4% títulos (bonds) emitidos no mercado 
externo e 8%% títulos de dívida pública detidos por não residentes, 
denominados e liquidados em reais. Somente 3% do endividamento 
do governo geral são através de financiamentos do sistema financeiro 
nacional. 

Empresas não-financeiras tomam 38% (R$ 1.609 bilhões) do 
sistema financeiro nacional, 13% (R$ 550 bilhões) em títulos 
emitidos no mercado doméstico (debêntures e notas comerciais), e 
8% (R$ 328 bilhões) em títulos securitizados (CRI, CRA, FIDC, etc.), 
onde os créditos utilizados como lastro são dívidas empresariais. O 
endividamento externo corporativo (R$ 1.659 bilhões ou 39% do 
total) somam empréstimos (36%), títulos emitidos no mercado 
externo (2%) e títulos de dívida detidos por não residentes, 
denominados e liquidados em reais (1%). 

Finalmente, as famílias tomam 92% em empréstimos do 
sistema financeiro nacional, 3% em operações de crédito dos fundos 
de pensão e de consórcios, 3% em operações de crédito de fundos 
constitucionais não incluídos na carteira do SFN e empréstimos do 
FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), 2% em instrumentos de 
securitização. 

Em síntese, o sistema financeiro nacional concede mais 
empréstimos para as famílias (58%), o mercado de títulos é 
dominado pelo setor público (83%) e o mercado financeiro externo é 
mais utilizado por empresas (65%) se comparado ao governo (34%). 
No caso de empresas, mais de ¾ (77%) do financiamento vem do 
mercado de crédito e quase ¼ (23%) do mercado de títulos.  Existirá 
uma “divisão internacional do financiamento” com as pequenas e 
médias empresas tomando financiamento no Brasil e as grandes 
corporações tomando dívida externa e/ou operando no mercado de 
capitais? 

Os Haveres Financeiros (M4), gerados no sistema financeiro 
nacional, cresceram de R$ 7,256 trilhões (100% do PIB) no fim de 
2019 para R$ 8,886 trilhões (111% do PIB) no fim do 1º. semestre 
de 2021.  Deveu-se ao crescimento da poupança (renda recebida sem 
gasto em consumo) e sua reprodução ampliada por juros compostos, 
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principalmente, em fundos (45% do total com crescimento em 12 
meses até junho de 14%), depósitos a prazo (20% e taxa de 18%), 
depósitos de poupança (12% e taxa de 9%), títulos do Tesouro 
Nacional em poder dos residentes no país do setor não financeiro, 
adquiridos em operações definitivas (6% e taxa de 31%). O país tem 
relativa autonomia financeira. 

Os resultados do Censo de Capitais Estrangeiros de 2000, 
realizado pelo Banco Central, mostraram a retomada em larga escala 
dos investimentos estrangeiros para o Brasil, a partir de meados da 
década dos anos 90, trouxe, relativamente, pouca contribuição para 
setores com maior saldo e maior corrente de comércio externo. 
Dirigiram-se, em sua maioria, para segmentos tipicamente 
deficitários ou com baixo comércio exterior.  

A empresa controlada pelo capital estrangeiro gera um 
significativo déficit comercial. Além desse efeito, os maiores gastos 
com juros, remessas de lucros e pagamentos de royalties tornaram a 
empresa industrial com participação majoritária do capital estrangeiro 
a principal responsável pelo déficit em transações correntes do país. 

O país possui ainda dependência tecnológica, por não ter 
exigido como contrapartida a transferência das técnicas para a 
engenharia nacional. Sendo assim, não tem como colocar restrição ao 
capital produtivo estrangeiro.  

Poderia adotar políticas, como outros países de economia 
emergente fazem, para estimular e atrair o capital estrangeiro para 
setores exportadores e/ou para segmentos com maior integração do 
país nos fluxos internacionais de comércios. Integrar-se-ia nas 
cadeias globais de valor, isto é, o conjunto de atividades, instaladas 
em diversos países, necessárias à produção e à entrega do produto 
ao consumidor final. 

As multinacionais trouxeram as fábricas montadoras de 
automóveis, por exemplo, mas não transferiram suas inteligências. O 
uso da engenharia local seria útil para adaptar os modelos 
estrangeiros às condições brasileiras. A criação de uma plataforma 
local constituiria um mercado para inovação, criada por engenharia 
brasileira.  
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Em uma política nacionalista e social-desenvolvimentista, teria 
sido exigida essa transferência tecnológica e vendido caro o acesso 
ao mercado interno brasileiro, mas os neoliberais o entregaram de 
graça. Face ao potencial de sua escala, por conta da enorme 
população brasileira, com a adoção de uma política de crescimento e 
distribuição de renda mais adequada, seria “o ativo” mais atraente às 
empresas multinacionais. 

Hoje, observa-se o encerramento ou a redução das atividades 
no Brasil de multinacionais estrangeiras de diferentes setores 
industriais (Ford, Mercedes-Benz, Sony, LG, etc.). A estagnação da 
renda e a diminuição da escala na economia brasileira comprometem 
a competividade e a evolução futura dos negócios destas empresas. 
Há também a reconfiguração das cadeias globais de valor frente ao 
avanço das tecnologias digitais e das estratégias de desenvolvimento 
industrial adotadas nos últimos anos por países desenvolvidos e por 
emergentes com economias dinâmicas. 

A transformação digital enseja a fragmentação dessas 
empresas, com cada função podendo ser localizada em um nó da 
rede complexa, onde seja mais conveniente. A produção brasileira e 
de outros países da região poderá ser feita em tempo real por um 
centro de controle e planejamento instalado em outro país.  

Por isso, a atratividade de um país está cada vez mais apoiada 
não apenas no tamanho de seu mercado, mas também na 
capacitação tecnológica e risco do país. E o Brasil, sob o atual 
(des)governo está se tornando um pária na geopolítica e 
geoeconomia mundiais! 

A presença de multinacionais no Brasil está se reduzindo a um 
nível mínimo necessário para atendimento dos diminutos mercados 
locais ou próximos. Em setores onde o país tem ou pode ter 
protagonismo internacional (agroindústria, bioeconomia, óleo e gás, 
energia renovável, extração de metais, terras raras para 
semicondutores, etc.), deverão ser mantidas as subsidiárias com 
inteligência mais agregadora de valor. 

O agronegócio e a mineração, setores da economia 
considerados primários-exportadores, ganham mercado externo, 
devido ao câmbio favorável e à alta da demanda por commodities, 
sobretudo a China. O peso da agropecuária na economia passou de 
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6,8%, no primeiro trimestre de 2016, para 12,6% em igual período 
de 2021.  

Em 2020, com a queda do PIB em 4,1%, houve o maior salto 
da participação do agronegócio (sem separação entre agropecuária, 
indústria e serviços), na série histórica da ESALQ-USP, de 20,5% do 
PIB, em 2019, para 26,6%. A participação do extrativismo mineral na 
economia passou de 0,9% para 3,5% do PIB na mesma comparação. 

Atualmente, há muito mais tecnologia embutida na exportação 
de commodities agrícolas e minerais, por exemplo, Internet das 
Coisas (IoT) no agronegócio digital e uso de veículo autônomo em 
mineração. Mas os desafios tecnológicos para a economia e a 
sociedade brasileira não ficarem mais obsoletas envolvem não só IoT, 
mas também rede 5G, agritech e agrifintech, telemedicina, 
infraestrutura de telecomunicações, transformação digital, iluminação 
pública em led, mobilidade urbana, eletrificação de veículos, logística 
(rodovias-ferrovias-portos-aeroportos) para e-commerce, petróleo e 
gás, energia elétrica e energias renováveis, entre outras inovações. 

Ficará o país condenado a ser “a fazenda do mundo”, enquanto 
“a indústria do mundo” é a China, “o serviço digital do mundo” é a 
Índia e “a energia do mundo” é a Rússia? 

Boa notícia: autonomia financeira. Má notícia: dependência 
tecnológica. Desafio: eleger um governo não negacionista da Ciência 
& Tecnologia! 
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Anexo Estatístico 

!  
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Em seguida, apresento gráficos de: Ernani Teixeira Torres Filho, 
Luiz Macahyba e Norberto Montani Martins. Desafios do Crédito 
Corporativo de Longo Prazo: do BNDES à Intermediação Privada. São 
Paulo:  IEDI, maio 2021. Demonstram a expansão do mercado de 
capitais com a queda da Selic e o atrofiamento do BNDES, devido à 
troca da TJLP pela TLP mais elevada. 

A emissão de títulos privados tomou, pela primeira vez, uma 
posição proeminente em um mercado tradicionalmente suprido por 
recursos públicos, intermediados pelo BNDES. Esse cenário é muito 
diferente do existente no início dos anos 2010. O desafio à época era 
completar o mercado de crédito brasileiro com um segmento privado 
capaz de suprir recursos de longo prazo por meio do mercado de 
capitais. 
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Em seguida, gráficos dos Boletins e Relatórios da ANBIMA. 

As ofertas de ações confirmaram a tendência de crescimento 
tiveram desempenho relevante, tanto em IPOs (ofertas iniciais de 
ações), quanto em follow-ons (ofertas subsequentes de ações). No 
ano 2021, os ativos de renda variável já somam até junho R$ 68 
bilhões em captações: 84% a mais em comparação com igual período 
do ano anterior. Fundos de investimentos (46,4%) e investidores 
estrangeiros (34,8%) seguem como maiores subscritores de ações, 
sem alterações relevantes nos percentuais de distribuição 
relativamente ao ano de 2020. 

!  
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Entre os títulos emitidos, as debêntures lideraram em volume. Entre 
janeiro e maio deste ano (2021), o volume captado por esses ativos 
foi cerca de duas vezes maior se comparado ao mesmo período do 
ano passado (2020).  

!  

As principais destinações dos recursos captados pelas 
debêntures em 2021 foram para capital de giro (31,3%) e 
investimento em infraestrutura (18,8%), representando praticamente 
metade do montante.  

Quanto ao perfil dos subscritores das ofertas, não houve 
alteração significativa, pois permanecem sendo, em sua maioria, 
intermediários e demais participantes ligados à oferta (45%) e fundos 
de investimento (34,7%). Bancos “encarteiram” debêntures, seja na 
própria carteira como “crédito corporativo”, seja na administração de 
recursos de terceiros, isto é, Fundos de Crédito Privado para 
investidores. 
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Em 2020, os recursos dos segmentos Private e Varejo, incluindo 
o volume da Previdência Aberta no Private, totalizaram R$ 3,7 
trilhões. Corresponde ao crescimento de 13,4% em relação a 2019, 
tornando-se a maior variação anual da série histórica iniciada em 
2014.  

Entre os segmentos, o Varejo Tradicional exibiu o maior avanço 
no ano de 2020 frente a 2019: 20,3%. O Private desponta em 
seguida, com variação de 13,5%, encerrando o ano com o maior 
estoque do período, de R$ 1,5 trilhão. Mesmo retirando os recursos 
destinados para Previdência Complementar (EAPC) a variação foi 
muito próxima, 14%. Já o Varejo de Alta Renda registrou menor 
elevação de 6,7%. 

!  

A implementação do auxílio emergencial, para 53,9 milhões 
necessitados, justificam o desempenho do Varejo Tradicional. A maior 
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parcela de seu estoque é da poupança, correspondendo a 69,6% do 
total, seguida dos fundos de renda fixa e CDB, com participações de 
10,4% e 9,9%, respectivamente. 

No Varejo de Alta Renda, os títulos e valores mobiliários 
representam a maior parte da carteira, 44,5%. Além disso, o estoque 
atingiu R$ 470 bilhões do total do segmento (R$ 1 trilhão) e encerrou 
o ano com aumento de 30,8% em relação a 2019. Somente o CDB 
mostrou variação de 72,3% em seu volume financeiro, alcançando R$ 
187,4 bilhões. 

No segmento Private, os ativos ligados a renda variável (ações 
e fundos de ações) c resceram em vo lume f inance i ro, 
respectivamente, 38,9% e 20,4%, em relação a 2019. Finalizaram o 
ano com estoque de R$ 310,5 bilhões e R$ 125,2 bilhões, somando 
R$ 435,7 bilhões em ações. A rentabilidade de 2,92% do Ibovespa no 
mesmo período foi decepcionante. Enquanto isso, os fundos de renda 
fixa viram seu estoque diminuir 23,3%, resultado da fuga de capitais. 

No período do “pandemônio da pandemia”, houve o aumento de 
27,8% no número de contas das pessoas físicas, correspondendo a 
105,6 milhões (não contabilizadas por CPFs). Indica tanto a busca de 
diversificação dos investidores, quanto a consequência direta da 
abertura de contas para recebimento do auxílio emergencial.  

Somente no Varejo Tradicional essa elevação foi de 28,9%, 
com destaque para ações, fundos multimercados e poupança, 
exibindo variação em relação a 2019 de 79,2%, 41,4%, 30%, nesta 
ordem. No Varejo Alta Renda, o aumento foi de 16,6%, liderado pela 
variação de 45,5% das ações, seguida pelo CDB com crescimento de 
40,2%. Já as contas do segmento Private aumentaram só 1,7% em 
2020. 

!  
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