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Empresas familiares buscam a abertura de capital para financiar a expansão dos negócios 
 
Atualmente, é cada vez maior o número de empresas familiares brasileiras que abrem o seu 
capital a investidores na Bolsa de Valores. Mas, afinal, vale a pena dar seqüência a essa 
estratégia? O que muda na gestão dessas empresas quando abrem o capital? O sócio da Value 
Assessoria e Consultoria Empresarial, Rodrigo Pasin, é categórico ao dizer que empresas que 
possuem planos de crescimento e desejam ter mais liquidez devem, sim, partir para o processo 
de abertura de capital. Entretanto, antes de pensar nisso, é preciso preparar a casa, como explica 
o consultor.  
 
"Não é muito rápido preparar as empresas para a abertura de capital. As corporações precisam, 
antes de tudo, ter suas demonstrações financeiras conhecidas do mercado, ser auditadas por 
empresas confiáveis, apresentar conselhos de administração e equipe gerencial qualificados, ter 
regras de governança corporativa muito bem delineadas, assim como um plano de sucessão. É 
um longo processo, que pode durar de um a três anos, mas os resultados têm sido muito 
satisfatórios", orienta Pasin.  
 
O consultor explica que o primeiro passo antes de se iniciar o processo de abertura de capital é 
fazer a chamada análise de conveniência. A empresa é avaliada para saber se está preparada 
para a abertura e se as vantagens que serão obtidas superarão os custos do processo. "Essa 
análise pode ser feita internamente, pela própria empresa, ou por meio da contratação de uma 
consultoria externa, especializada no assunto, que poderá prestar auxílio em todo o processo, 
deixá-la apta para abrir o capital e guiá-la durante todo o caminho. Os dois pontos principais a 
serem analisados nesse caso são as vantagens em relação aos custos e se a empresa tem perfil 
para ser listada em bolsa e está adaptada às exigências legais e de mercado", observa o 
consultor. 
 
DESPESAS. As despesas do processo variam de acordo com o caso. Normalmente, incluem a 
contratação de uma auditoria externa, a preparação da documentação, publicações legais, 
confecção do prospecto, comissão do intermediário financeiro e processo de marketing da 
distribuição das ações, além do tempo do pessoal interno envolvido na operação, conforme 
enumera Pasin. 
 
O grupo Randon, que atua nas áreas de implementos rodoviários, ferroviários, veículos especiais, 
autopeças, sistemas automotivos e serviços, é um exemplo de empresa que, em 1972, abriu 
capital. Astor Milton Schmitt, diretor corporativo e de relações com investidores da empresa, diz 
que, com a abertura, a organização deixou de ser gerida exclusivamente pela família fundadora, 
mas continuou com o controle familiar.  
 
"Hoje, 35 anos após o início do processo, a organização tem nove empresas, das quais oito são 
controladas pela família. Quando passamos a ser uma corporação de capital aberto, 
contemplamos, na estrutura de gestão, todos os órgãos regulamentares que as boas práticas de 
governança corporativa recomendam e formamos o Conselho de Administração", destaca o 
executivo.  
 
Os benefícios provenientes do processo de abertura de capital podem ser observados por meio 
dos números apresentados. Schmitt informa que, no ano passado, as Empresas Randon obtiveram 
receita bruta total de R$ 2,89 bilhões, com R$ 133 milhões de lucro líquido. "As cifras bem 
demonstram que o processo e a busca de recursos no mercado de capitais foi um dos mais 
importantes instrumentos de expansão", salienta o diretor. 
 



IMÓVEIS. O setor imobiliário também demonstra forte interesse no mercado de capitais como 
meio de levantar recursos. A incorporadora Klabin Segall já tinha em sua estratégia a 
possibilidade de abrir capital, por estar inserida em um setor em que há necessidade de volume 
grande de capital para gerar crescimento. Maria Cláudia Biolchini, gerente de Relações com 
Investidores da empresa, afirma que este é um segmento que mundialmente tem relação com 
mercado de capitais e, vislumbrando aproveitar essa relação, a corporação foi se ajustando às 
exigências. 
 
Segundo a executiva, o reflexo do crescimento da Klabin Segall só será visto no final do ano, já 
que a empresa se lançou há pouco tempo no mercado. "Já sentimos que houve crescimento no 
número de empreendimentos e a expectativa é que nossas projeções sejam alcançadas. O 
primeiro passo foi dado, com uma gestão moderna e transparente", ressalta Maria Cláudia. 
 
Lojas Renner é a primeira corporação 
 
A rede de lojas de departamento Lojas Renner, fundada por Antônio Jacob Renner, ficou nas mãos 
da família até 1998, quando foi comprada pelo fundo americano de investimento J. C. Penney. 
Anos depois, em 2005, a empresa tornou-se a primeira do País a ter o controle pulverizado em 
ações na Bolsa de Valores. A abertura de capital é bem mais recente, de 1967. 
 
"Quando saiu do Brasil, o J. C. Penney colocou à venda as ações da Lojas Renner na Bolsa de 
Valores, pulverizando as ações com direito a controle", explica o presidente da empresa, José 
Galló, lembrando que, com a compra da rede pelo fundo americano, o número de lojas passou de 
21 para 61.  
 
Galló afirma que o benefício maior da abertura de capitais é a obtenção de recursos. "O ritmo de 
expansão da empresa dobrou e as ações chegaram a subir 100%, principalmente após a 
pulverização. Só em 2006, inauguramos 15 novas lojas, ao contrário das seis de anos anteriores. 
Também passamos a oferecer produtos financeiros, como seguros",  
 
Rodrigo Pasin, da Value Assessoria e Consultoria, aponta como principais vantagens da abertura 
de capital a opção de financiamento com custo mais baixo, a atenção dos executivos ao 
desempenho da empresa e de suas ações e a troca de informações com analistas e com o 
mercado em geral. Em contrapartida, ele alerta que há desvantagens, como os custos 
relacionados à manutenção do capital aberto, a disponibilidade de informações para competidores 
e a pressão do mercado por resultados trimestrais, o que pode deturpar a visão de longo prazo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 03 abril. 2007. Gerencia, p. B-9. 


