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Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança
• Século XX – papel limitado do mercado de capitais 

brasileiro no financiamento das empresas
• Papel ocupado pelo Estado (estatais, financiamentos de 

LP)
• Política intervencionista => economia fechada => pouca 

competição => menor necessidade de recursos, 
investimento, inovação

• Establishment corporativo tripartite: estatais, 
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• Establishment corporativo tripartite: estatais, 
multinacionais e conglomerados familiares (com conexões 
políticas)

• Grupos familiares eram praticamente os únicos a acessar 
capital a custo baixo, o que criou uma barreira a potenciais 
entrantes.

• Diminuição da  necessidade de um mercado de capitais 
ativo e da busca pelo aprimoramento das práticas de 
governança corporativa.

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Black (2008) caracteriza o ambiente bursátil até a 
década de 60:

– Regulação excessiva;
– Bolsas de valores controladas pelo governo;
– Corretores como servidores públicos com direitos 

hereditários para a negociação de ações;
– Monopólio na definição das taxas de corretagem.
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– Monopólio na definição das taxas de corretagem.
– Liberalização começou após o golpe militar de 1964:

• Lei da Reforma Bancária, criando o Conselho Monetário e o 
Banco Central (Lei no. 4.595/1964)

• Lei de Mercado de Capitais (Lei no. 4.728/1965)
• Criação da CBVM (Lei no. 6.385/1976)
• Aprovação da Lei das Sociedades por Ações (Lei no. 

6.404/1976)

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Durante as décadas de 70 e 80 o governo criou 
diversos incentivos para encorajar o 
desenvolvimento do mercado de ações

– Um dos principais foi o Fundo 157, que permitia que 
contribuintes utilizassem parte do imposto de renda 
devido para a aquisição de fundos de ações.
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devido para a aquisição de fundos de ações.

– Incentivou as empresas a abrirem capital.

– Criou mercado cativo de acionistas (fundos de pensão 
e companhias de seguro) que deveriam investir um % 
mínimo de seus ativos na compra de ações.

• Consequência: bolha especulativa, cujo ápice 
ocorreu em 1971

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Consequência: bolha especulativa, cujo ápice 
ocorreu em 1971

– Curta duração, mas gerando vários anos de mercado 
deprimido, com algumas ofertas de ações ocasionando 
grandes prejuízos e manchando a reputação do 
mercado acionário.

• Mecado acionário “esdrúxulo”: empresas que de 
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• Mecado acionário “esdrúxulo”: empresas que de 
fato não queriam ser de capital aberto e 
acionistas que de fato só quiseram aproveitar um 
benefício fiscal

• Ampla emissão de ações sem direito a voto e com 
boa aceitação no mercado: o que se tornaria um 
dos nossos principais problemas de governança

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Década de 80:
– A eliminação dos incentivos financeiros 

governamentais aliada à instabilidade macroeconômica 
inibiram o florescimento do mercado de capitais 
durante o período.

• Década de 90:
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• Década de 90:
– Privatizações (ápice 1997 com Vale e Telebrás)

– As antigas estatais se tornaram as companhias mais 
negociadas na Bovespa no final da década

– Maior abertura do país à competição internacional

– Listagem de cias de grande porte na Bolsa de Nova 
Iorque por meio de programas de ADRs

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Standard & Poor’s (2004)
– O programa de privatizações não solucionou os problemas 

estruturais do mercado de capitais nacional

– Blocos de controle foram vendidos a grandes grupos controladores 
em vez de se promover maior dispersão acionária

– O governo alterou a Lei das S.A. eliminando o direito ao tag-along
dos minoritários para aumentar a receita da venda
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dos minoritários para aumentar a receita da venda

– Apesar do sucesso do controle da inflação o mercado de capitais 
não floresceu entre 1990 e 2002 em função de 3 motivos 
principais:

• Frágil proteção legal aos investidores

• Práticas de governança deficientes nas empresas

• Contínua instabilidade no ambiente macroeconômico (altas taxas de 
juros e risco país)

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• Silveira (2005) descreve o círculo vicioso até o início da 
década de 2000:

– “a instabilidade macroeconômica aliada a um sistema deficiente de 
proteção aos investidores com diversos casos de conflitos entre 
controladores e minoritários levam a altas taxas de desconto 
aplicadas pelos investidores, traduzindo-se em subavaliação dos 
títulos corporativos. A subavaliação generalizada, por sua vez, 
aumenta a distância entre as empresas e o mercado de capitais, 
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aumenta a distância entre as empresas e o mercado de capitais, 
desencorajando empresas fechadas a abrirem seu capital e as 
empresas de capital aberto a utilizarem o mercado com mais 
frequencia. A ausência de perspectiva na captação de recursos 
por meio de ações ou títulos de dívida faz então com que o 
mercado de capitais não seja visto como uma real alternativa de 
capitalização pelas empresas, distanciando-as da adoção de 
melhores práticas de governança. A ausência de boas práticas, 
em conjunto com a instabilidade econômica, reforçam esse círculo 
vicioso.”

Fonte: Silveira, 2010



Histórico do mercado de capitais no Brasil e 

impactos sobre a governança

• A partir de 2004 o cenário muda:
– Melhores condições macroeconômicas

– Onda de IPOs

– Aprimoramento das práticas de governança pelas 
empresas

– Melhor proteção aos investidores

Profa. Patricia Maria Bortolon

– Melhor proteção aos investidores

Fonte: Silveira, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Nov/1995 – fundado o IBCA – Instituto Brasileiro de 
Conselheiros de Administração (o termo “governança 
corporativa” não era ainda utilizado).

• A partir de 98 operações de alienação de controle e 
fechamento de capital geram conflitos entre controladores 
e minoritários.

• Surgem alguns fundos ativistas, com foco no longo prazo. 
Fomentam a discussão sobre GC.
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Fomentam a discussão sobre GC.
• Em 1999 o IBGC lança o primeiro Código Brasileiro de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, balizando 
as discussões iniciais sobre o tema.

• Em 2000, um estudo do Banco Mundial e McKinsey tem 
ampla repercussão e mostra que os investidores estão 
dispostos a pagar um prêmio por ações de empresas com 
maior transparência e prestação de contas.

Fonte: Silveira, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Em 2000 a Bovespa lança os segmentos 
diferenciados de governança corporativa

• Nível 1
– O Nível 1 exige que as empresas adotem práticas que 

favoreçam a transparência e o acesso às informações 
pelos investidores. 
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pelos investidores. 
– Para isso, devem divulgar informações adicionais às 

exigidas em lei, como relatórios financeiros mais 
completos, informações sobre negociação feita por 
diretores, executivos e acionistas controladores e sobre 
operações com partes relacionadas.

– Companhias listadas nesse segmento devem também 
manter um free float mínimo de 25%.

Fonte: site Bovespa



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Nível 2
– No caso de venda de controle da empresa, é 

assegurado aos detentores de ações preferenciais o 
direito de tag along, no mínimo, de 80% do preço pago 
pelas ações ordinárias do acionista controlador.

– As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos 
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– As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos 
acionistas em situações críticas, como a aprovação de 
fusões e incorporações da empresa e contratos entre o 
acionista controlador e a companhia, sempre que essas 
decisões estiverem sujeitas à aprovação na assembleia 
de acionistas.

Fonte: site Bovespa



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Novo Mercado
– o capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com 

direito a voto; 
– no caso de venda do controle todos os acionistas têm direito a vender 

suas ações pelo mesmo preço (tag along de 100%); 
– em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato do Novo Mercado 

com a BM&FBOVESPA, a empresa deverá fazer oferta pública para 
recomprar as ações de todos os acionistas no mínimo pelo valor 
econômico; 

– o Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco 
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– o Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco 
membros, sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato 
máximo de dois anos; 

– a companhia também se compromete a manter no mínimo 25% das ações 
em circulação (free float); 

– divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios 
trimestrais com demonstração de fluxo de caixa e relatórios consolidados 
revisados por um auditor independente; 

– a empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um 
padrão internacionalmente aceito; 

– necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores 
mobiliários da companhia pelos diretores, executivos e acionistas 
controladores. 

Fonte: site Bovespa



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Em 2001, uma nova mudança na Lei das S.A. (Lei no. 
10.303/2001) introduziu direitos aos não controladores:

– Mudança da proporção de ações preferenciais de 2/3 para 50% do 
capital total;

– Volta do direito de recesso nos casos de cisão da companhia que 
impliquem mudança do objeto social;

– Redução do dividendo obrigatório;
– No caso de alienação de controle, a volta da obrigatoriedade de 

tag along para as ações ordinárias, o que lhes garante um preço 
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– No caso de alienação de controle, a volta da obrigatoriedade de 
tag along para as ações ordinárias, o que lhes garante um preço 
mínimo de 80% do bloco de controle;

– Para fechar o capital da companhia, o acionista controlador deve 
fazer uma oferta pública pela totalidade das ações em circulação;

– Ações sem direito a voto só podem ser negociadas se tiverem um 
dos seguintes pontos:

• Dividendo, pelo menos, 10% superior ao da ação ordinária;
• Prioridade no recebimento de um dividendo mínimo de 3% do valor 

patrimonial da ação;
• Tag along de 80% do preço de venda da empresa.

Fonte: da Silva, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Em 2001, uma nova mudança na Lei das S.A. (Lei no. 
10.303/2001) introduziu direitos aos não controladores:

– O controlador tem o direito de eleger a maioria dos conselheiros, 
mas:

• O percentual mínimo para votação de um conselheiro de 
administração sobe para 15% das ações ordinárias;

• Os acionistas preferenciais passam a ter direito a um conselheiro 
caso atinjam um mínimo de 10% do capital total. Os acionistas 
ordinários e preferenciais podem agregar suas ações para atingir esse 
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ordinários e preferenciais podem agregar suas ações para atingir esse 
percentual.

– A nova lei conferiu mais autonomia à CVM.
– Tipifica os crimes contra o mercado de capitais: manipulação de 

mercado, uso indevido de informação privilegiada e exercício 
irregular de cargo, de profissão ou de função.

Fonte: da Silva, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas
• Em 2002 a CVM lança uma cartilha de “Recomendações 

da CVM sobre Governança Corporativa”. O órgão 
pretende exigir, nos relatórios anuais das empresas, a 
indicação do nível de adesão à práticas recomendadas, 
na forma do pratique ou explique.

– Adoção dos princípios de contabilidade em vigor no Brasil e das 
normas internacionais de contabilidade (US GAAP ou IASB), 
atestada por auditor independente.

– Plena acessibilidade dos acordos de acionistas a todos os 
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– Plena acessibilidade dos acordos de acionistas a todos os 
proprietários de ações.

– Decisões de relevância devem ser deliberadas pela maioria do 
cpaital social e a cada ação cabe um voto, independentemente de 
sua classe ou espécie.

– Em caso de alienação de controle, todos os acionistas, de 
qualquer espécie ou classe, devem ter o direito de tag along nas 
mesmas condições de venda obtidas pelos controladores.

– Não acúmulo dos cargos de presidente do CA e presidente da 
diretoria (CEO).

– Proibição de contratação do auditor da companhia para outros 
serviços que possam gerar conflitos de interesse.

Fonte: da Silva, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas

• Cont...
– Vedação de aumento da proporção de ações preferenciais acima 

do limite de 50% pelas companhias abertas constituídas antes da 
entrada em vigor da Lei n. 10.303/2001. Companhias que já 
tenham mais de 50% do seu capital representado por ações 
preferenciais não devem emitir novas ações dessa espécie.

– Direito de os minoritários titulares de ações preferenciais e 
ordinárias indicarem igual número de membros eleitos pelo 
controlador nas eleições para o conselho fiscal. O controlador 
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controlador nas eleições para o conselho fiscal. O controlador 
deve renunciar ao direito de eleger sozinho o último membro, o 
qual deve ser eleito pela maioria do capital social, em assembléia 
na qual a cada ação corresponda um voto, independentemente da 
sua espécie ou da sua classe.

Fonte: da Silva, 2010



Histórico da GC no Brasil: principais marcos e 

iniciativas
• Em 2002 duas primeiras companhias ingressam no Novo 

Mercado: CCR Rodovias e Sabesp.
• Julho 2005: surge a primeira companhia brasileira com 

ações dispersas no mercado, isto é, sem controle 
acionário definido: a Lojas Renner, considerada a primeira 
corporation brasileira.

• Julho 2006: primeira iniciativa de aquisição hostil da 
Perdigão pela Sadia.
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Perdigão pela Sadia.
• 2008: algumas empresas que abriram capital na onda de 

IPOs apresentam problemas de governança (destaque 
para o caso Agrenco).

• Ainda em 2008, com a crise financeira, empresas 
tradicionais como Aracruz e Sadia sofrem sérias perdas 
com derivativos, devido em parte a falhas de governança.

Fonte: da Silva, 2010



Quadro resumo dos marcos de governança

Ano Marco de Governança

1995 Fundação do IBCA (Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração)

1997 Reforma da lei das S.A. (Lei no. 9.457/1997) – retirada do direito de tag along para facilitar as 

privatizações

1998 Criação dos primeiros fundos de investimentos ativistas do país, como parte de um programa de 

fomento do BNDESPar

1999 IBCA passa a se chamar IBGC. Lançamento do primeiro código de boas práticas de GC.

2000 Lançamento dos níveis diferenciados de governança da Bovespa
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2001 Nova reforma na lei das S.A. (Lei no. 10.303/2001) – retorno parcial do tag along e novos direitos para 

acionistas minoritários

2002 CCR e Sabesp são as primeiras a entrar no Novo Mercado

2004 Retomada dos IPOs. Ingresso de cinco novas empresas no NM.

2005 Lojas Renner torna-se a primeira corporation brasileira, sem controle definido.

2006 Primeira tentativa de aquisição hostil no Brasil

2004 -

2007

Onda de IPOs leva 113 novas empresas para a bolsa de valores. Novo Mercado chega a 100 companhias 

no início de 2008.

2008 Problemas de governança. Perdas com a crise exacerbadas por problemas de governança.



Iniciativas de Financiamento relacionadas a GC

• Visam auferir privilégios  no acesso ao capital por parte de 
empresas mais comprometidas com as boas práticas de 
governança. São elas:

– Aumento dos limites de investimento dos fundos de pensão com 
base na GC: de acordo com a Resolução no. 3.792/09 do CMN, os 
limites de investimento dos fundos de pensão em renda variável 
variam em função do segmento de listagem BMF&Bovespa.
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variam em função do segmento de listagem BMF&Bovespa.

Segmento de listagem 
na Bovespa

Planos de benefício definido ou 
de contribuição definida

Novo Mercado 70%

Nível 2 60%

Bovespa Mais 50%

Nível 1 45%

Segmento Tradicional 35%

Fonte: Silveira, 2010



Iniciativas de Financiamento relacionadas a GC

• Cont...:
– Inserção no Código de Autorregulação da ANBIMA (Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 
de regras que condicionam a emissão de valores mobiliários à 
adesão aos segmentos diferenciados de governança da 
BMF&Bovespa: os associados deverão participar apenas de 
ofertas públicas cujos emissores tenham aderido, ou se 
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comprometido a aderir no prazo de seis meses, pelo menos ao 
Nível 1 de governança. O resultado prático é que, após o código 
da ANBIMA, a captação de recursos no país utilizando mercado de 
capitais em tese somente poderá ser feita por empresas 
participantes dos níveis diferenciados de governança.

Fonte: Silveira, 2010



Iniciativas de Financiamento relacionadas a GC

• Silveira (2005) descreve o círculo virtuoso que pode 
resultar destas iniciativas: 

– “em caso de sucesso, as iniciativas de governança no Brasil 
podem simultaneamente reforçar a proteção aos investidores e 
aprimorar os padrões de governança nas empresas. Isso, por sua 
vez, levaria os investidores a pagarem mais pelos títulos 
corporativos, reduzindo o custo de capital próprio e de terceiros 
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corporativos, reduzindo o custo de capital próprio e de terceiros 
das companhias. Como resultado, as empresas ficariam mais 
interessadas em utilizar o mercado de capitais como uma 
alternativa real de capitalização para crescimento e grandes 
investimentos. Com mais companhias e operações, o mercado de 
capitais tornar-se-ia cada vez mais sofisticado, levando ao 
aprimoramento contínuo da proteção aos investidores e as 
melhores práticas de governança, reforçando o círculo virtuoso.”

Fonte: Silveira, 2010



A onda de IPOs 2004-2007: erros e acertos da GC 

no período

• Resultado positivos:
– Migrações maciças para o Novo Mercado;

– Crescimento do tema GC na mídia;

– Melhor atuação da CVM como órgão regulador;

– Brasil passou a ser visto como líder na América Latina sobre o 
tema.

• Problemas:
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• Problemas:
– Poison pills brasileiras

– Insider trading 

– Equity kickings

– BDRs (Brazilian Depositary Receipts)

– Gestão de riscos

– Aquisições originárias

– CEMs (Control Enhancing Mechanisms)
Fonte: Silveira, 2010



A onda de IPOs 2004-2007: erros e acertos da GC 

no período

• Que conclusões podem ser extraídas?
– Empresas vêm caminhando positivamente

– Empresas não são reconhecidas internacionalmente 
como exemplares na adoção da boa governança.

– Muitas companhias entenderam o tema como um mero 
check-list para ingresso no Novo Mercado.

Profa. Patricia Maria Bortolon

check-list para ingresso no Novo Mercado.

– Investidores tem sua parcela de culpa, num momento 
de euforia, não questionaram seriamente as práticas de 
governança.

Fonte: Silveira, 2010



Os mitos da GC no Brasil

1. O do Índice de Governança Corporativa (IGC) 
como comprovação do valor da governança;

2. O do tag along;

3. O do empreendedor que tem que ser 
controlador;
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controlador;

4. O da poison pill;

5. O do prospecto;

6. O do maior retorno das ações das empresas 
com melhor governança;

7. O da sustentabilidade.

Fonte: Silveira, 2010



Os mitos da GC no Brasil

1. O do Índice de Governança Corporativa (IGC) como 
comprovação do valor da governança;
• Mensuração dos retornos ajustados ao risco

2. O do tag along;
• Avaliação dos benefícios privados de controle

3. O do empreendedor que tem que ser controlador;
• Separação entre propriedade e gestão

4. O da poison pill;
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4. O da poison pill;
5. O do prospecto;

• Distinção entre disclosure e transparência

6. O do maior retorno das ações das empresas com melhor 
governança;
• Relação entre risco incorrido e retorno esperado

7. O da sustentabilidade.
• Função objetivo da empresa

Fonte: Silveira, 2010



Gargalos da GC no Brasil

• Por que mais empresas não migram para os 
segmentos premium de listagem da 
BM&FBovespa?

– Do pondo de vista dos controladores, provavelmente, 
os benefícios não superam os custos da adoção das 
melhores práticas.
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melhores práticas.

Fonte: Silveira, 2010



Gargalos da GC no Brasil

Benefícios do aprimoramento da GC e 

migração para os níveis diferenciados da 

BM&FBovespa

Custos do aprimoramento da GC e 

migração

Maior valor de mercado Perda de controle total nas decisões (maior 
voz para os minoritários)

Menor custo de captação junto a credores Resistência a novas visões externas e à 
mudança no modelo de governança (entrada 
de independentes, comitês, etc...)

Melhor imagem perante o mercado Perda do prêmio de controle em função da 
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Fonte: Silveira, 2010

Melhor imagem perante o mercado Perda do prêmio de controle em função da 
concessão de tag along

Melhor processo decisório na alta gestão Menor chance de operações informais e 
transações arbitrárias com partes 
relacionadas

Maior efetividade dos órgãos de controle e 
melhor gestão de riscos

Aumento dos custos explícitos com 
governança (reestruturação da área de RI, 
aumento dos gastos com conselhos e 
órgãos de apoio, etc...)

Maior transparência perante os concorrentes 
de mercado.



Gargalos da GC no Brasil

• O que poderia ser feito para induzir as empresas a 
acelerar a adoção de padrões mais elevados de 
governança? Três frentes de atuação:

– Educacional: mostrando através de evidências concretas (estudos 
acadêmicos, casos de sucesso, etc...) as vantagens de estar nos 
níveis mais avançados de governança;

– Institucional: assegurando privilégios concretos em termos de 
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– Institucional: assegurando privilégios concretos em termos de 
acesso e custo de captação de recursos às empresas 
pertencentes aos níveis diferenciados de governança;

– Monitoramento: visando diminuir a possibilidade de extração de 
benefícios privados pelos acionistas controladores (aumentando-
se, portanto, o “custo de expropriar”).

Fonte: Silveira, 2010



Gargalos da GC no Brasil

• Três soluções amplas para diminuir os “gargalos”:
1. Aumentar a divulgação da importância e dos 

benefícios da governança corporativa;

2. Desenvolver mecanismos de recompensa efetivos 
para as empresas com melhores práticas (e de 
punição para as empresas com práticas deficientes);
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punição para as empresas com práticas deficientes);

3. Promover maior competição e crescimento 
econômico, fomentando maior eficiência corporativa e 
menor margem para decisões ruins na alta gestão.

Fonte: Silveira, 2010


