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No início dos anos 90, o mercado de ações brasileiro era muito diferente do atual. O principal eixo financeiro 
do país havia se deslocado para São Paulo, haja vista que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro era 
predominante até 1989. O volume médio diário transacionado à época era de cerca de US$ 40 milhões – uma 
fração dos US$ 4 bilhões atuais. O número de empresas listadas, por sua vez, era cerca de 60% superior ao 
que temos atualmente. 

Sim, apesar de absolutamente contra intuitivo, o número acima está correto: ainda que o volume 
transacionado na bolsa tenha se multiplicado por cem vezes nestes vinte anos, a quantidade de empresas 
listadas caiu de 579 em 1990 para 364, conforme podemos ver no gráfico abaixo. 

 

Número de empresas listadas – Bovespa 
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Ou seja, apesar do desenvolvimento da economia brasileira, da inquestionável evolução do mercado de 
capitais ao longo dos últimos vinte anos (e da enorme riqueza que o mercado de capitais materializou), o 
número de empresas listadas na bolsa de valores diminuiu substancialmente. 

Com exceção do triênio 2005-2007, quando vimos uma série de companhias abrindo capital (IPOs), o número 
de empresas listadas diminui quase todos os anos. 

Não há por que se questionar o número de empresas que deixam o mercado, já que as principais razões para 
tal - fusões & aquisições, fechamento de capital ou mesmo eventuais bancarrotas – fazem parte do ciclo 
normal da economia. 

A questão aqui é: por que tão poucas empresas se motivaram a abrir o capital ao longo das últimas duas 
decadas? 

O tamanho do mercado acionário no Brasil é absolutamente incompatível com a dimensão de nossa 
economia, conforme podemos verificar abaixo. Israel tem ~10% do PIB do Brasil e possui 56% mais 
empresas listadas que o Brasil! 

Fonte: Bovespa - exclui mercado de balcão 
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Brasil 364 2.518 0,1

Russia 1.236 1.791 0,7
India 4.068 1.843 2,2
China 3.294 6.989 0,5
USA 4.970 15.060 0,3
UK 2.820 2.481 1,1

Israel 569 245 2,3
Fonte: Bloomberg

# cias listadas
PIB 2011    

(US$ bln)
# cias/PIB

 

Qual será a razão para tamanha distorção? E quando será que veremos uma inflexão nesta tendência? 

Para responder a estas questões, vamos voltar um pouco no tempo. Em dezembro de 2001 publicamos uma 
coluna no jornal Valor Econômico a respeito deste assunto, na qual criticávamos as vantagens de se abrir 
capital face ao ambiente em que vivíamos. Basicamente, dizíamos que naquele momento, a alta taxa de juros 
(e consequente baixo valuation das empresas) somada ao ambiente de informalidade colocavam as 
companhias abertas em desvantagem, obtendo mais ônus do que bônus por serem listadas. 

 

 

 
Desde então muita coisa mudou e, hoje, podemos afirmar que os alicerces para o desenvolvimento do 
mercado de capitais finalmente encontram-se solidificados. 

Ao longo dos últimos anos, iniciativas do governo como a Nota Fiscal Eletrônica, o SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital) e a substituição tributária reduziram significativamente a informalidade da 
economia. Hoje, vários setores já têm toda sua cadeia de valor absolutamente formalizada, sendo muito mais 
difícil obter qualquer tipo de vantagem baseado na informalidade. 

Íntegra da coluna ao 
final deste relatório 
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Havia uma série de empresas que nem consideravam a hipótese de abrirem o capital pois, ao seguirem este 
caminho, teriam suas margens afetadas ao se enquadrarem a todas as regras tributárias. Essa situação já 
não é mais a regra. 

O segundo fator relevante é a taxa de juros – um processo gradual e mais recente.  Ao abrirem o capital em 
um ambiente de juro real muito elevado, os empresários estavam automaticamente se diluindo por um valor 
bastante aquém do valor do negócio que criaram. Sendo assim, apenas aqueles que tinham extrema 
necessidade de capital – seja para um projeto específico ou desalavancagem – procuravam a alternativa de 
emissão de ações. 

Não temos a competência nem a pretensão de estimar qual será o nível exato dos juros nos próximos cinco 
ou dez anos. Porém, está muito claro para nós que serão baixos, ao menos muito mais baixos do que já 
foram na perspectiva histórica dos últimos vários anos.  Desta forma, não só o nível atual da taxa de juro, mas 
o entendimento de que a mesma permanecerá em patamares adequados à realidade internacional, criam um 
grande estímulo ao mercado. 

Além disso, nos anos 90, os empresários tinham muito menos visibilidade do cenário macroeconômico da 
economia doméstica.  Hoje, podem desconhecer o quanto cresceremos em média nos próximos anos, mas 
não há dúvida de que a trajetória será de desenvolvimento.  Desta forma, aumenta o interesse na captação 
de recursos para investimento. Aqueles que não investirem colocarão sob risco seu market share ou até 
mesmo seu próprio negócio ao deixarem brechas para os que estão investindo. 

Estamos convictos que este trinômio de economia formal, juro baixo e desenvolvimento econômico é 

um novo alicerce que sustentará uma série de aberturas de capital e captação de recursos em ações 

nos próximos anos. 

Mas será que esta “nova onda” impactará todos os setores e empresas da mesma forma?   

Nossa impressão é de que não. Há fortes indícios que esta nova dinâmica será ainda mais favorável às 
empresas de menor porte, ainda que também amplamente favorável às de maior porte. 

Temos que lembrar que a oferta de crédito para pequenas empresas sempre foi muito tímida no Brasil, quase 
que inexistente, independente do custo. Já para as empresas maiores, crédito quase sempre existiu – 
obviamente agora está mais abundante e barato, mas nunca faltou dinheiro para companhias como Gerdau, 
Vale ou Ambev. 

Já a realidade das pequenas empresas sempre foi diferente. Uma série de projetos de expansão e 
consolidação foram simplesmente engavetados por falta de crédito. Aliás, muitas companhias sequer se 
permitiam pensar em crescimento acelerado dado que já partiam da premissa de que o crédito inexistiria. 
Justamente esta demanda reprimida por capital nas empresas menores é que deve atraí-las cada vez mais 
para a bolsa de valores. 

O mercado de ações quase sempre esteve “fechado” para as pequenas empresas. No Brasil, o valor médio 
que as companhias captam ao emitir ações é de US$275 milhões – um dos maiores do mundo, e, a título de 
comparação, cerca de dezesseis vezes superior ao valor na Índia! 
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Outras mudanças nesta direção já são bastante evidentes: 

Há dez anos, cerca de 22% do crédito concedido pelo BNDES ia para empresas com faturamento inferior a 
R$400 milhões. Esta parcela já quase dobrou, para 39%. Embora ainda abaixo do desejável, mostra 
claramente que as companhias menores estão ganhando espaço e obtendo crédito que anteriormente não 
estava disponível. 

Encontramos mais evidências nos bancos privados.  Em 2009, Bradesco e Itaú somados concederam R$125 
bihões de crédito a pequenas e médias empresas, número que saltou para R$204 bilhões no ano passado. 

Mas: quão grande pode se tornar o mercado de ações brasileiro? A pergunta não pretende ser respondida de 
forma precisa, porém é evidente que pode ser muitas vezes maior do que é hoje. 

É importante notar que, além do número reduzido de companhias listadas, temos uma elevada 

concentração. Um simples levantamento expõe dados surpreendentes: a soma do valor de mercado de 
todas as empresas listadas na bolsa brasileira, já excluindo aqui todos os tipos de sobreposição (por 
exemplo: Itausa e Banco Itau, etc.), é de R$2,5 trilhões. Contudo, apenas três empresas representam 30% 
deste montante e as cem menores empresas somadas representam apenas 0,3% da capitalização total do 
mercado! Ou seja, além do mercado possuir um número muito baixo de empresas listadas, ainda há um 
abismo enorme entre as poucas “gigantes” e o universo das pequenas. 

Apenas para termos uma idéia da dimensão do país, há 85 mil empresas no Brasil que têm entre 50 e 250 
funcionários e 30 mil companhias com 100 a 250 trabalhadores. É claro que o número de empregados não é 
uma medida exata de porte, mas nos dá uma boa noção de como é vasto o universo de companhias que 
podem vir a mercado nos próximos anos. 

Já vimos que: 

• o mercado formal e menor taxa de juros devem alavancar a vinda de empresas à bolsa; 
• há uma demanda reprimida por capital nas pequenas e médias empresas; 
• o mercado de ações brasileiro é muito pequeno vis a vis seu potencial, além de ser extremamente 

concentrado; 
• há um enorme número de empresas não listadas com potencial de ingressar no mercado. 

Mas, e do lado da demanda? Será que há apetite dos investidores por estas pequenas e médias companhias 
que porventura virão a mercado, dado que historicamente o tamanho médio das ofertas brasileiras está entre 
os maiores do mundo? 

Nossa visão é que esta questão da demanda é mais um paradigma que está sendo quebrado.  Em todos os 
países em que o mercado de acesso (pequenas e médias empresas) se desenvolveu – Reino Unido, Canadá, 
Coréia do Sul, Espanha, Polônia e Austrália – o mesmo se deu por demanda de investidores locais, e não de 
estrangeiros. E não deve ser diferente por aqui. 

A dinâmica dos fundos de pensão, por exemplo, tem mudado rapidamente nos últimos anos. O gráfico a 
seguir compara a taxa de juros (CDI) e a meta atuarial dos fundos de pensão (IPCA + 5,5%). Podemos notar 
que até 2009 os fundos conseguiam bater suas metas simplesmente investindo em títulos públicos mas, a 
partir de 2010, passa a ser necessário aumentar a exposição a ativos de maior risco e maior retorno, para 
atingir a meta. Esta é a nova a realidade e temos visto os investidores institucionais brasileiros cada vez mais 
preparados para este ambiente mais desafiador.  
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Apesar deste cenário, o percentual dos ativos dos fundos de pensão alocado em renda variável não só é o 
menor dos últimos sete anos como também está muito abaixo da média global (~45-50%), em países que 
convivem com taxas de juro real mais baixas há mais tempo. Esta tendência certamente se reverterá no 
curto/médio prazo.   
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No lado das pessoas físicas também deveremos presenciar um contínuo crescimento da alocação de parte 
do portfolio em ações. O número de investidores em ações no Brasil é ridiculamente baixo, como podemos 
ver abaixo. 

  

 

 

Fonte: Abrapp e Tower Watson 

Fonte: Economática, análise FAMA Investimentos 
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Apesar de termos visto o número de investidores quase que septuplicar nos últimos dez anos, isto ainda 
representa apenas 0,3% da população brasileira. Uma infíma fração quando comparamos aos cerca de 50% 
da população americana que investe em ações.   

Podemos verificar que o grande salto do número de investidores deu-se entre 2005 e 2007, que foi 
exatamente o único período em que tivemos um mercado ativo de IPOs conforme constatamos no início 
deste relatório. Fica evidente que, além da queda da taxa de juros provocar a migração de recursos dos 
indivíduos para a bolsa, o reaquecimento das aberturas de capital deve acelerar este processo. Na realidade, 
acreditamos que um maior número de IPOs e de empresas listadas em geral terá correlação com o 
crescimento de investidores pessoa física na bolsa e ambos os fatores participam em um círculo virtuoso do 
crescimento sustentado do mercado de capitais. 

A FAMA Investimentos é uma forte entusiasta e partícipe deste processo, quer fomentar o 

desenvolvimento do mercado em que atuamos e o crescimento contínuo das aberturas de capital, 

sobretudo das empresas médias e pequenas.   

A expansão do nosso universo de empresas investidas – por definição menos cobertas por analistas e 

investidores – nos permite exercer nosso sólido processo de análise proprietária, buscando valor e 

alternativas diferenciadas de investimento e de ‘alfa’ para nossos investidores.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bovespa 
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Transcrição artigo Valor Econômico – 13/dez/2001 

 
Empresários, não abram o capital! 

 

Parece que acabo de dar um tiro no próprio pé. Um mercado de capitais desenvolvido e ativo é essencial 
para o sucesso e progresso de minha profissão. No entanto, não posso negar que se eu fosse um grande 
industrial, não abriria o capital de minha empresa nas regras atuais de maneira nenhuma! 

Vamos aos porquês: em primeiro lugar, a função básica de lançar ações em bolsa é a captação de recursos 
para promover o crescimento da empresa, recursos estes teoricamente menos onerosos para a companhia 
do que contração de dívidas. No entanto, há muito tempo o mercado brasileiro paga pouco pelas ações 
listadas em bolsa, o que significa que o empresário teria que se desfazer do patrimônio que construiu durante 
toda a sua vida a preços baixos. Você faria isso? 

Some-se a isto o alto custo de manter uma empresa com o capital aberto. As despesas referentes a taxas 
para as bolsas e CVM, departamento de relações com investidores, publicações de balanços e os honorários 
de auditoria são extremamente elevados, sobretudo para as pequenas e médias empresas. 

Além disso, as empresas listadas em bolsa, acreditem se quiserem, apresentam grande desvantagem 
competitiva em relação às suas competidoras. Por possuírem centenas de acionistas, a empresa passa a 
dever satisfação aos mesmos, como a abertura de suas contas, planos de investimentos e estratégias. Os 
concorrentes de capital fechado, "deitam e rolam" com estes relevantes e estratégicos dados agora públicos, 
ao passo que podem continuar escondendo seus próprios dados. 

Por fim, as empresas abertas contam com uma carga tributária mais elevada. É de conhecimento público que 
um grande número de empresas brasileiras faz malabarismos para escapar da tributação. Empresas abertas, 
que sofrem maior fiscalização de auditores, de seus acionistas e do mercado em geral, não podem lançar 
mão de certas práticas contábeis e acabam pagando mais impostos. 

Parece-me óbvia, então, a decisão de manter ou não capital aberto no Brasil. Nenhuma vantagem, e várias 
desvantagens. Está explicada a vertiginosa queda no número de empresas listadas nos últimos anos. 

O que não me parece óbvio, entretanto, é por que, ciente destes fatos, escolhi trabalhar (e depender) do 
mercado de capitais. Explico. Estes males que assolam o mercado são de fácil e simples solução. Basta um 
pouco de (boa) vontade do governo e da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). Será este 
o tema de minha próxima coluna. 

© 2000 – 2012. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A.. Verifique nossos Termos de 

Uso em http://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, reescrito, 

redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.  
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