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Destravando o
mercado de acesso
Setores público e privado unem-se em iniciativas para fazer do

O
Por Jennifer Almeida

mercado financeiro brasileiro iniciou, em 2012, uma mobilização
para aumentar o investimento
produtivo na economia. A iniciativa objetiva estimular as pequenas
e médias empresas a acessarem
o Bovespa Mais, trazendo mais inovação, formalidade e competitividade nas cadeias produtivas. Um
dos projetos é o PAC PME (Programa de Aceleração
do Crescimento para Pequenas e Médias Empresas),
uma plataforma completa de soluções empresariais,
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que disponibiliza recursos de maneira simples e
descomplicada. Um grupo de trabalho liderado por
instituições como o MBC (Movimento Brasil Competitivo) e a BRAiN (que reúne as instituições Anbima,
Febraban e Fecomércio), por 40 intermediários
financeiros, além da ANEFAC, Ancord (Associação
Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos
e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias) e Ibef
SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças),
vem contribuindo com propostas que serão analisadas e discutidas pelo governo.

O ponto chave do PAC PME é permitir que o
empresário desconte de seu imposto de renda
os custos que teria com um IPO (Initial Public
Offering). Em cinco anos, o programa almeja levar
750 pequenas e médias empresas para a bolsa e
arrecadar R$ 84 bilhões em investimentos para o
setor produtivo (ofertas primárias), gerar mais de
um milhão de empregos formais, R$ 10 bilhões
em contribuição direta e crescente ao PIB (Produto
Interno Bruto), R$10,4 bilhões em arrecadação de
IR e R$6,8 bilhões de adicional de INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
“Os empresários perceberão que as empresas
calçadas em boa gestão e adoção das melhores
práticas de governança terão ganhos no médio e
longo prazo. Eles conhecerão as vantagens de ter
uma operação correta e formal, que permitirão o
acesso a recursos do mercado de capitais muito
mais baratos do que estaria tendo com bancos e
ou factoring”, analisa Ailton Leite, vice-presidente
de Finanças da ANEFAC.
Segundo Leite, o governo precisa apoiar, entender e fazer algumas modificações para que o
custo de entrada das empresas na bolsa via IPO
seja menor do que o atual. Em 2011, quando
o mercado teve 11 listagens, o ticket médio de
listagem no Brasil era de US$ 414 milhões. No
mesmo período, a Nasdaq, que tem ticket médio
de US$ 150 milhões, teve 73 listagens. “Apenas
11 empresas listaram e conseguiram arrecadar
quase US$ 5 bilhões porque há muitas regras
e exigências, além dos custos com advogados
e advisers. Os países que baixaram os custos
permitiram que mais empresas entrassem no
mercado”, comenta. Para ele, algumas mudanças
na legislação serão necessárias, principalmente no
imposto de renda, para beneficiar os investidores
que colocarão dinheiro nessas empresas.
Por meio de eventos e palestras, a ANEFAC mobilizará profissionais de Finanças, Administração e
Contabilidade para que atuem como meio de acesso
e comunicação com os empresários. “Na ANEFAC,
o executivo receberá as informações bem detalhadas, como em um treinamento, e levará isso para
dentro das empresas. A ideia é levar a informação

e despertar o interesse dos empresários”, antecipa
Leite. Segundo ele, cada entidade do mercado
mobilizará, à sua maneira, seus associados para
chamar atenção sobre a importância do programa.

“O governo
precisa apoiar,
entender e
fazer algumas
modificações
para que
o custo de
entrada das
empresas na
bolsa via IPO
seja menor do
que o atual”
Ailton Leite
(ACL/ANEFAC)

O papel do BNDES
e da BM&FBOVESPA
Paralelamente, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) tem um plano
para ajudar no desenvolvimento do Bovespa Mais.
Um comitê técnico, formado por representantes
da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial), do BNDES, da BM&FBOVESPA, da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da Finep
(Agência Brasileira da Inovação), já trabalha para
entender as melhorias que devem ser aplicadas
para a utilização do mercado de capitais como
instrumento de financiamento das pequenas e
médias empresas por meio de ações.
Esse comitê é fruto de diagnóstico feito em sete
países – Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul,
Espanha, Polônia e Reino Unido – para conhecer
regras e práticas dos seus mercados acionários
alternativos, nos quais pequenas e médias empresas emitem ações com objetivo de captar
recursos financeiros para o desenvolvimento de
suas atividades.
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Cristiana Pereira, diretora de Relacionamento
com Empresas da BM&FBOVESPA, conta que
esse diagnóstico foi apresentado e debatido com
o mercado, para então, dar início à elaboração de
eventuais propostas para acelerar o desenvolvimento do mercado de acesso. “Do que vimos lá
fora, o aspecto mais importante é desenvolver a
demanda. Em todos os mercados, percebemos que
a demanda principal por empresas menores são dos
investidores locais, seja pessoa física ou fundos,
e não há participação importante do investidor
estrangeiro”, explica Cristiana.
De acordo com ela, será preciso atrair esse
tipo de investidor para que ele possa atuar nessas
operações. “Também podemos pensar em facilitar
o processo de registro e da oferta de captação de
recurso”, adiciona. Bruno Aranha, gerente jurídico
da área de capital do empreendedor do BNDES,
diz que a educação do investidor faz parte das
discussões do grupo. “É um ponto de atenção
que está sendo trabalhado e estamos utilizando o
diagnóstico feito na viagem”, complementa.
Luiz Souto, superintendente da área de Capital
do Empreendedor do BNDES, conta que a estra-
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tégia do banco está dividida
em três frentes. A primeira é
tentar estimular um grupo de
30 empresas de pequeno e
médio portes, onde o BNDES
já tenha participação acionária, a se listar voluntariamente
no segmento Bovespa Mais. A
segunda iniciativa dentro dessa estratégia é a de influenciar os novos investimentos
diretos a se comprometerem
com a listagem nesse segmento num período muito
curto, que tende a ser inferior a um ano.
A terceira frente, voltada para o médio e longo
prazo, é de que o banco de fomento não faça mais
aportes nas empresas enquanto elas tiverem o
capital fechado, mas que entre como uma espécie
de investidor âncora em uma oferta pública inicial
de ações organizada já no Bovespa Mais. “Paralelamente a isso, imaginamos que, ao longo do
próximo ano, teremos um ou dois fundos que terão
a participação da BNDESPar também. Esses fundos
atuarão dentro do Bovespa Mais e potencializarão
esse mercado também”, revela Luiz Souto.
Cristiana recomenda às empresas que desejarem acessar o mercado de capitais via bolsa,
que comecem a se preparar independente do
momento que pretende vir a mercado. Outro
aspecto importante é fazer a listagem antes de
fazer uma operação. “É interessante tornar-se uma
companhia aberta, ter um prazo para se relacionar com o mercado. Ao divulgar seus resultados
auditados e certificados, ela tem uma chance de
ser melhor percebida pelo mercado e investidores
numa eventual operação”, conclui.

