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O que já vimos sobre estrutura de propriedade...

• Teoria da Agência – Custos de Agência e 
Estrutura de Propriedade
–Estrutura de propriedade pulverizada => conflito de 
agência entre acionistas e executivos

–Controle concentrado
• Efeitos positivos: efeito-incentivo – grandes acionistas têm 
maior incentico para coletar informações e monitorar os 
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maior incentico para coletar informações e monitorar os 
executivos

• Efeitos negativos: 
– efeito-entrincheiramento – acionistas passam a perseguir 

benefícios privados de controle à custa dos demais investidores 
(expropriação)

– Acionistas “não diversificados” – minimizam risco pela 
diversificação excessiva das atividades da empresa, ou pelo 
excesso de conservadorismo nos projetos empreendidos 
(ineficiência)

Fonte: Silveira, 2010



• A concentração de propriedade influencia o tipo de fraude 
que pode vir a ocorrer nas companhias?

–O foco dos órgãos reguladores
• Propriedade dispersa: detecção de resultados inflacionados

• Propriedade concentrada: transações com partes relacionadas

–Reformas como a Lei Sarbannes-Oxley não são o 
remédio mais apropriado para países com propriedade 

O que já vimos sobre estrutura de propriedade...
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remédio mais apropriado para países com propriedade 
concentrada

–Auditoria externa
• Propriedade dispersa: deveriam se reportar a comitê de 
auditoria composto por membros independentes

• Propriedade concentrada: deveriam se reportar aos acionistas 
minoritários

Fonte: Silveira, 2010

COFFEE, John C. “A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. and
Europe Differ”. Columbia Law and Economics Working Paper, n. 274



Os direitos dos acionistas

• A posse de ações determina dois tipos de direitos:
– Direito de voto: direito de opinar sobre os rumos da empresa

– Direito de fluxo de caixa: direito a receber parte dos lucros da 
empresa (dividendos, juros sobre capital próprio)

• Como avaliar o direito de voto de um acionista?
– Através da quantidade de ações com direito a voto que ele possui;
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– Ou seja, sua participação em ações com direito a voto.

• Como avaliar o direito sobre o fluxo de caixa de um 
acionista?

– Através de sua participação no total de ações da empresa.



O que dizem as boas práticas sobre esses 

direitos?

• Que eles devem ser iguais;

• Cada ação deve dar a seu detentor o direito a um 
voto;

• Princípio uma ação – um voto;
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• Mas, quais são as formas de “desviar” do princípio 
uma ação – um voto?



Formas de desvio do princípio uma ação – um 

voto

• Emissão de ações sem direito a voto;

• Acordos de acionistas.

• Posse cruzada de ações;

• Estrutura piramidal de controle;
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Emissão de ações sem direito a voto

• Por que é ruim?
– Leva a desvios de direitos e consequentemente 
incentiva o controlador a extrair benefícios privados em 
detrimento de minoritários e preferencialistas;

–Pode dificultar novas captações de recursos via ações 
se os desvios forem acentuados.
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se os desvios forem acentuados.

• Por que é bom?
–É uma alternativa de captação de recursos que atrai 
acionistas focados em dividendos;

–Permite o financiamento do crescimento mantendo o 
empreendedor/controlador na gestão do negócio.



Emissão de ações sem direito a voto

• Legislação
– Desde a Lei 6.404/1976 até as modificações incorporadas pela Lei 
9.457/1997, as empresas podiam emitir até 2/3 do total de suas 
ações como ações sem direito a voto.

– Minoritários votantes tinham direito a tag-along de 100% no caso 
de transferência de controle e preferencialistas adquiriam direito a 
voto após três anos consecutivos sem recebimento de dividendos.

– Em 1997, com o objetivo de facilitar o processo de privatização, os 
direitos de tag-along foram suprimidos e foi garantido dividendo 
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direitos de tag-along foram suprimidos e foi garantido dividendo 
superior em 10% às ações preferenciais em relação às ordinárias.

– A Lei 10.303/2001 limitou a emissão de ações sem direito a voto a 
50% do total de ações, restabeleceu o tag-along aos minoritários 
votantes, só que garantindo 80% do valor pago aos controladores.

– Em relação às ações preferenciais, as empresas poderiam optar 
entre três tipos de compensação: (i) dividendo prioritário mínimo 
de 3% do valor patrimonial da ação; (ii) dividendo 10% superior ao 
das ações com direito a voto; (iii) tag-along de 80% do valor pago 
ao bloco de controle. 



Emissão de ações sem direito a voto

• Empresas de capital aberto com e sem ações 

sem direito a voto – 2006 a 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Empresas na 
Bovespa

372 393 400 410 421 423

Empresas com 
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Empresas com 
ações sem 
direito a voto

246 244 241 239 236 234

% de empresas 
com ações sem 
direito a voto

66,1% 62,1% 60,3% 58,3% 56,1% 55,3%

Fonte: Economática



Ofertas iniciais de ações – 2000 a 2011
Ações Preferenciais e Ordinárias
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Listagens Recentes na Bovespa

Novo 

Mercado

Nível 1 Nível 2 Outros

2004 3.020 0 1.466 0

2005 4.275 0 1.173 0

2006 11.188 0 2.629 1.556

2007 43.827 4.992 4.160 2.675

Valores em Milhões de R$
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Obs.: os valores consideram ofertas primárias

e secundárias, incluindo ofertas mistas

2007 43.827 4.992 4.160 2.675

2008 7.474 0 0 21

2009 10.649 0 13.182 0

2010 10.911 0 161 0

2011 31.890 0 371 0

Total: 123.234 4.992 23.142 4.252

Fonte: Bovespa



Emissão de ações sem direito a voto

• Utilização pelas empresas brasileiras
Evolução trimestral da divisão do volume financeiro negociado na 

Bovespa em ações ON e PN. Não são consideradas negociações de units.

80%

100%
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Emissão de ações sem direito a voto

• Utilização pelas empresas brasileiras
Evolução da composição do índice IBOVESPA em relação à participação de ações PN e ON.
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Acordos de Acionistas

• Um grupo de acionistas pode, através de acordo assinado entre as 
partes, combinar como se dará o exercício do direito a voto ou do 
poder de controle.

• A lei brasileira permite que esse tipo de acordo regule a compra e 
venda de ações, a preferência na compra de ações, e o exercício do 
direito de voto e controle.

• A revisão da Lei em 2001 inclui a possibilidade de que conselheiros 
eleitos por acionistas parte do acordo sejam obrigados a votar de 
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eleitos por acionistas parte do acordo sejam obrigados a votar de 
acordo com os termos do Acordo de Acionistas.

• Gorga (2008) analisa 42 acordos de acionistas de empresas nos 
segmentos diferenciados da Bovespa que não tinham controlador 
direto no final de 2007. Em 39 dos 42 (93%) o acordo regulava o 
exercício do direito de voto.

• Gorga (2008) encontra em 26 dos 42 acordos (62%) o voto de 
conselheiros é determinado por termos do acordo. A pesquisadora 
ressalta a perda de independência dos conselheiros totalmente 
amparada na lei!!



Acordos de Acionistas

• Sternerb, Leal e Bortolon (2011) analisam a incidência de acordos de 
acionistas nas 399 empresas listadas na Bovespa no final de 2007 e 
encontram a seguinte incidência:

 Companies 

with a 

controlling 

shareholder 

Companies 

without a 

controlling 

shareholder 

All 

companies 

All listing segments:     

# firms 260 139 399 
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# firms 260 139 399 

# firms with shareholder agreement 46 55 101 

Traditional:     

# firms 185 61 246 

# firms with shareholder agreement 25 13 38 

Level 2:     

# firms 14 5 19 

# firms with shareholder agreement 7 4 11 

Level 1:     

# firms 31 10 41 

# firms with shareholder agreement 7 7 14 

Novo Mercado (allows voting shares only):  

# firms 30 63 93 

# firms with shareholder agreement 7 31 38 

 



Posse Cruzada de Ações

• Quando uma empresa controlada por outra possui ações 
da sua controladora.
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• Segundo Aldrighi e Mazzer Neto (2007) são raras no 
Brasil. Em 2002 foram identificadas 11 empresas apenas 
com presença de posse cruzada de ações.

Fonte: Aldrighi e Mazzer Neto; Evidências sobre as estruturas de propriedade de capital
e de voto das empresas de capital aberto no Brasil; Revista Brasileira de Economia; v. 61, n. 2, 2007



Estruturas Piramidais de Controle

• Quando um acionista controla uma empresa de capital 
aberto que é controladora de outra empresa de mesma 
natureza.

• Dessa forma o controle é mantido com menos de 50% dos 
votos do tradicional sistema uma ação igual a um voto.

• Devido a isso a análise da estrutura de propriedade e 
controle das empresas não deve ficar restrita à 
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controle das empresas não deve ficar restrita à 
propriedade direta, mas sim aprofundar-se nas questões 
de quem é o controlador final das empresas.

• Acionistas diretos: são aqueles que possuem ações da 
própria companhia considerada.

• Acionistas indiretos: são aqueles que detém a propriedade 
da empresa em última instância.

Fonte: Da Silva, 2006



Estrutura Acionária Indireta

• O acionista é controlador da Firma B 
que por sua vez controla a Firma A.

• O acionista é controlador direto da 
firma B e indireto da Firma A.

• O acionista possui 42% da 
propriedade da Firma A (70% x 60%) 

Firma A

Firma B

60%

Exemplo 1
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propriedade da Firma A (70% x 60%) 
e controla 60% de ações da firma A 
(o menor valor na cadeia de direitos 
de voto).

Firma B

Acionista

70%

Fonte: Da Silva, 2006



Estrutura Acionária Indireta

• Agora o acionista possui também 
diretamente 9% da Firma A.

• O acionista possui 51% da 
propriedade da firma A (70% x 60% + 
9%) e controla 69% (min 
(70%,60%)+9%) da firma A (o 

Firma A

Firma B

60%

Exemplo 2

9%
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(70%,60%)+9%) da firma A (o 
somatório dos menores valores na 
cadeia de direitos de votos).

Firma B

Acionista

70%

9%

Fonte: Da Silva, 2006



Estrutura Acionária Indireta

• Acionista 1
– Propriedade: 42% (70% x 60%)

– Controle: 60% (min(70%;60%))

• Acionista 2
– Propriedade: 18% (30% x 60%)

– Controle: 0%

Firma A

60% 40%
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– Controle: 0%

• Acionista 3
– Propriedade: 40%

– Controle: 40%

• Verifique os totais!

Firma B Acionista 3

Acionista 1 Acionista 2

30%70%

Fonte: Da Silva, 2006



Estrutura Acionária Indireta
• As estruturas de propriedade podem ser classificadas da seguinte forma:

Estrutura em

um nível?

Horizontal
Pirâmide

Acionista Majoritário?

Controle definido 

direto

Controle

Compartilhado?

S
N

S
N

S N

Acionista Majoritário no 1º. Nível

(Direto)?

S N
“HDEFDIR”

Estrutura em

um nível?

Horizontal
Pirâmide

Acionista Majoritário?

Controle definido 

direto

Controle

Compartilhado?

S
N

S
N

S N

Acionista Majoritário no 1º. Nível

(Direto)?

S N
“HDEFDIR”
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Fonte: Bortolon, 2010

•Considerado controle compartilhado quando 
mais de 50% é detido por até cinco acionistas.

Controle

Compartilhado*

Controle

“Disperso”

Controle mantido

ao longo da pirâmide?
Controle obtido de 

forma indireta?

Pirâmide

Controle

“Direto”

Pirâmide

dilui controle

S N

Pirâmide

de

controle

Controle

compartilhado?

S N

Controle

Compartilhado*
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“Disperso”

S NControle

Compartilhado*

Controle

“Disperso”

“HDISP”“HCOMP”

“PCONTDIR”

“PCONTDISP”
“PCONTCOMP”

“PDILCOMP” “PDILDISP”

“PCLASS”

•Considerado controle compartilhado quando 
mais de 50% é detido por até cinco acionistas.
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Estrutura Horizontal

• As composições direta e indireta são iguais, ou 
seja, não existem estruturas de pirâmide.

Firma A
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Acionista

90%



Estrutura Acionária Indireta

• A pirâmide de controle pode manter o controle ao 
longo das participações:

Firma A

90%
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Firma B

90%

Acionista 1

100%



Estrutura Acionária Indireta

• Existem empresas em que o maior acionista mantém o 
controle indiretamente, com uma proporção do capital 
menor do que quando diretamente.

• O acionista 1 exerce o controle 90% diretamente e 80% 
(min(90%;80%)) indiretamente.

Firma A
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Firma A

Firma B

90%

Acionista 1

80%



Estrutura Acionária Indireta

• Em casos mais raros a estrutura indireta pode ajudar a 
concentrar mais o capital.

• Diretamente o controlador da Firma A é a Firma B.

• Por meio da estrutura indireta o controle do acionista 
majoritário aumenta de 60% para 100% do capital social.
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Firma A

Firma B

10%

Acionista 1

100%

Firma C

60%

30%

100%



Estrutura Acionária Indireta

• O controle pode ser diluído ao longo da pirâmide.
• Nestes casos, apesar de haver um controlador direto, não 

há um acionista com participação indireta majoritária.

Firma A

90%
7%

Firma B

21%
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Acionista 1

Acionista 4

2%

Acionista 2

Firma B

Acionista 3

Acionista 6Acionista 5

Acionista 7 Acionista 8

18%

5%

20%
19% 8%



Estrutura Acionária Indireta

• Entretanto, o método para cálculo de participação indireta que leva 
em conta a menor participação na cadeia de participações apresenta 
um problema.

• Como ficariam as participações no controle e capital na estrutura 
abaixo pelo critério da menor participação na cadeia?

Profa. Patricia Maria Bortolon
Fonte: Carvalhal, 2002



Estrutura Acionária Indireta

• Solução: usar o critério do menor valor na cadeia de 
direitos de voto, porém, limitar o somatório dos menores 
valores à participação direta na cadeia de direitos de voto 

Profa. Patricia Maria Bortolon
Fonte: Carvalhal, 2002



Estrutura Acionária Indireta
• As estruturas de propriedade podem ser classificadas da seguinte forma:
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Profa. Patricia Maria Bortolon
Fonte: Bortolon, 2010

•Considerado controle compartilhado quando 
mais de 50% é detido por até cinco acionistas.
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•Considerado controle compartilhado quando 
mais de 50% é detido por até cinco acionistas.
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Estatísticas dos 

tipos de estrutura 

de propriedade

2004 Maior acionista último

Classe Freq %

Part. 

indireta 

no 

controle

Part. 

total

Desvio 

de 

direitos

HCOMP 15 6% 30,94 20,41 1,73 1,00
HDEFDIR 44 16% 82,23 63,41 1,48 1,00
HDISP 5 2% 12,30 11,19 1,18 1,00
PCLASS 5 2% 64,53 44,46 2,58 3,20
PCONTCOMP 35 13% 32,64 24,27 1,54 3,11
PCONTDIR 72 27% 76,23 48,46 2,02 2,79
PCONTDISP 17 6% 17,17 11,52 1,70 3,82
PDILCOMP 66 24% 29,34 20,90 1,91 4,11
PDILDISP 12 4% 11,04 7,10 2,21 5,08
Média amostra 271 49,66 34,59 1,81 2,90

# Níveis da 

estrutura até o 

acionista 

último
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de propriedade

Fonte: Bortolon, 2010

2006 Maior acionista último

Classe Freq %

Part. 

indireta 

no 

controle

Part. 

total

Desvio 

de 

direitos

HCOMP 18 7% 27,76 22,61 1,35 1,00
HDEFDIR 36 14% 77,15 59,75 1,49 1,00
HDISP 4 2% 10,50 10,22 1,03 1,00
PCLASS 9 4% 69,48 48,07 1,82 2,89
PCONTCOMP 37 15% 31,19 23,84 1,46 3,14
PCONTDIR 61 24% 77,07 48,39 1,93 3,49
PCONTDISP 21 8% 16,34 13,17 1,29 3,48
PDILCOMP 55 22% 27,89 19,25 1,86 3,71
PDILDISP 14 5% 11,52 10,76 1,99 6,00
Média amostra 255 46,36 32,70 1,67 3,04

# Níveis da 

estrutura até o 

acionista 

último



Participações Diretas e Indiretas – Brasil 2002

Participações Diretas
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Participações Indiretas

Fonte: Da Silva e Leal; Ownership, Control, Valuation and Performance of Brazilian Corporations;
Corporate Ownership & Control; v.4; n. 1; 2006



Quem são os acionistas?
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Fonte: Da Silva e Leal; Ownership, Control, Valuation and Performance of Brazilian Corporations;
Corporate Ownership & Control; v.4; n. 1; 2006



Por que estrutura piramidal de controle?

• Entrevistas com conselheiros de administração, auditor 
fiscal e advogado societário apontam para as seguintes 
possíveis razões:
– Importância da reputação do controlador;

– É uma forma de viabilizar investimentos de grande porte;

– Forma de diluir riscos através de operações entre empresas do 
grupo;
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grupo;

– Razões de natureza fiscal (incorporações para aproveitamento de 
benefícios fiscais);

– Para separar negócios (ex: patrimônio imobiliário do operacional)

– Por motivos familiares (quando a família está na segunda ou 
terceira geração, a organização das participações em holdings
ajuda a “blindar” a empresa das questões familiares)

Fonte: Bortolon, 2010



Por que estrutura piramidal de controle?

• Distribuição de lucros quando em estruturas diversificadas 
em vários negócios há prejuízos em alguns;
– Na situação 1 o acionista A terá que contabilizar o prejuízo de 10;

– Na situação 2 ele terá sim que contabilizar o prejuízo de 30, mas 
terá acesso a distribuição de lucro de 20 da Holding A.

– Pode ser uma solução colocar um novo negócio, intensivo em 
capital e com maturação longa sob uma holding. Quando ele 
começar a dar lucro a holding é eliminada incorporando-o a 
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começar a dar lucro a holding é eliminada incorporando-o a 
estrutura principal.

A

Holding A

D 
prejuízo 

10

C 
lucro 
10

B 
lucro 
10

E 
prejuízo 

20

Prejuízo 10

A

Holding A

D 
prejuízo 

10

C 
lucro 
10

B 
lucro 
10

E 
prejuízo 

20

Prejuízo 30

Holding B

Lucro 20

Situação 1 Situação 2

Fonte: Bortolon, 2010



Por que estrutura piramidal de controle?

• ... na situação anterior a pirâmide de controle foi 
uma solução para a distribuição do $ “para cima”;

• Pirâmides podem ser solução no fluxo do $ “para 
baixo”.
–Em negócios intensivos em capital, como geração de 
energia, o imobilizado é muito alto e os prazos de 
depreciação são longos;

Profa. Patricia Maria Bortolon

depreciação são longos;
– A depreciação leva a uma acumulação de caixa que é difícil de 
distribuir aos acionistas, é o chamado trapped cash;

– Essa situação gera uma oportunidade de aplicar este caixa através 
do investimento em novas empresas, podendo ser uma justificativa 
a formação de novas empresas em pirâmides de controle;

– Uma alternativa seria distribuir esse $ aos acionistas através de 
redução de capital, entretanto, pode representar uma sinalização 
ruim para o mercado.

Fonte: Bortolon, 2010



Onde obter a estrutura de propriedade?

• www.cvm.gov.br

• ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações

• Digite o nome da empresa

• Selecione a empresa na lista sugerida pelo site

• Clique em “Formulário de Referência”

Profa. Patricia Maria Bortolon

• Clique em “Formulário de Referência”

• Escolha a opção com data mais recente e clique 
em “Consulta”

• Na caixinha “Você está vendo:” clique em “15-
Controle”

• Escolha “15.1/2 – Posição Acionária”


