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Entrevista Leonardo Pereira quer reformar o Novo
Mercado para garantir as boas práticas em 10 anos

Valor: No dia da sua posse, a
CVM promovia um workshop sobre
o mercado de acesso e a Bolsa de
Nova York dizia que quer entrar no
Brasil. Esses são os grandes temas ?
Pereira: Sem dúvidas são prioridades. Mas dentro de uma discussão maior, que é a expansão
do mercado e seu desenvolvimento. Essa é a missão da CVM e
o que coloco em primeiro lugar.
Como ela poderá fiscalizar ou supervisionar um mercado que não
cresce? A CVM tem que estar
pronta para lidar com isso, entrar na discussão, receber as propostas, analisá-las e se posicionar. O mercado existe para ser
um instrumento para empresas e
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“

A CVM não
pode ser
pró-minoritário
ou prócontrolador. Não
podemos
polarizar
discussões”

investidores. Nessa discussão, há
espaço para diversos temas, inclusive a competição entre bolsas. O tema mercado de acesso é
apenas o mais evidente agora.
Valor: Medida recente da CVM
para flexibilizar ofertas pequenas
recebeu críticas pelo momento da
divulgação e pelo fato de que, via
leilão, não seria possível concluir
uma oferta inicial, pois ele não admite o processo de bookbuilding,
tampouco permite à empresa escolher a base acionária (...)
Pereira: Essa medida foi específica como resposta de uma solicitação de um agente de mercado. Mas definitivamente não é
uma medida completa. Está claro
que vamos precisar de um conjunto de medidas, ao longo de
um tempo pra poder destravar o
mercado de acesso. O ponto, hoje, é que existem várias propostas
para o segmento e é preciso uma
coordenação para termos certeza de que todos serão ouvidos.
Valor: A CVM assumiu a coordenação desse grupo?
Pereira: A CVM tem que ter certeza de que o processo é transparente, mas não é quem coordena.
As propostas de qualquer forma
virão para cá e temos que ter certeza de que elas representam a
voz da maioria. Agora, o importante é debater. Acredito que em
4 meses teremos algo a apresentar. Mas o grupo está muito comprometido e acredito que desse
trabalho surgirão propostas que
poderão, inclusive, ser aproveitadas para outras questões de desenvolvimento de mercado.
Valor: Por que acredita ser necessário reavaliar o Novo Mercado?
PereiraO Novo Mercado foi feito
há uma década, a partir de ideias
excelentes. Mas hoje ninguém discute mais isso. O segmento não
tem mais o diferencial que tinha e
precisa evoluir. O mercado está se
expandindo, temos muitas companhias de capital pulverizado. Estamos falando em outros níveis de
responsabilidade, de conselho e
diretor de relações com investidores. Como naquela época, novamente temos que pensar no que
precisa ser feito para que o mercado continue com boas práticas daqui a 5, 10 anos. Mas um mercado
que em vez de 500 terá 1500 empresas listadas. Vai ser mais complexo, as regras vão ter de ser mais
objetivas. As responsabilidades
vão ter que estar mais incorporadas por todos. Por exemplo, qual é
a responsabilidade de um conselheiro independente? Recentemente houve uma discussão de reforma do segmento, mas talvez te-
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Valor: O senhor assumiu a CVM
depois de quatro meses em que a
autarquia ficou sem presidente. Diferentemente de seus antecessores,
o senhor vem de uma empresa e não
possuía uma agenda de mercado.
Algum tema com o qual já se deparou o surpreendeu?
Leonardo Pereira: Discordo da
avaliação de que a minha agenda
não é a de mercado. Entre os últimos seis presidentes da CVM, três
eram advogados e três não. Essas
pessoas todas, assim como eu,
têm um acompanhamento de
mercado, mas cada um de sua
ótica. Pensei muito nesse aspecto
quando refleti sobre se deveria
ou não aceitar comandar a CVM.
Fiz um levantamento das questões com as quais lidei em minhas passagens por Gol, Net e até
mesmo em empresas fechadas. E
as questões societárias, de governança, que são amplas, são também comuns. Apesar das óticas
diferentes, os temas são bastante
parecidos. Nenhum assunto com
o qual me deparei me surpreendeu, exceto casos sigilosos.
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No dia em que o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Pereira, tomou posse, o mercado já lhe impôs
duas prioridades. Naquele 5 de novembro, a autarquia abrigava seminário sobre o mercado de acesso a pequenas e médias empresas
no Brasil. E a Bolsa de Nova York
anunciava a intenção de lançar
uma bolsa por aqui.
Em entrevista ao Valor, Pereira
diz que, certamente, esses são
dois temas principais, mas dentro de uma prioridade maior,
que é o desenvolvimento do mercado, “a missão da CVM”.
Apesar de vir de uma empresa
— antes de aceitar o convite do
ministro Guido Mantega (Fazenda) ele ocupava vice-presidência
executiva na Gol —, ele discorda
da avaliação de que não tem uma
agenda de mercado. Diz que, daquela ótica, deparou-se com os
mesmos grandes temas que seus
antecessores. Por outro lado, Pereira ainda quer tempo e prefere
exaltar o debate antes de se posicionar sobre temas específicos.
Também admite que ainda não
teve tempo de se familiarizar
com algumas questões. Nesta semana deverá se aprofundar sobre a competição entre as bolsas.
De perto, desde o primeiro dia,
tem acompanhado as discussões
do comitê técnico formado para
discutir o mercado alternativo.
Nesse sentido, causou algum ruído a autarquia ter anunciado recentemente uma flexibilização
para análise de ofertas de ações
inferiores a R$ 150 milhões. Houve quem afirmasse que a própria
CVM havia atropelado o processo, pois, dias antes, havia anunciado um comitê para discutir e
desenvolver um conjunto de medidas para o mercado de acesso.
A ideia da CVM com a medida
anunciada, entre outros pontos, é
autorizar ofertas por meio de leilão em bolsa. No mercado, já se
avalia que esse mecanismo não
serve para uma oferta inicial de
ações. Em um leilão, perde-se a
possibilidade de realizar o procedimento de bookbuilding, que define o preços da oferta. A tendência
em um leilão é que o papel saia no
valor mais alto, o que pode ser um
sinal de queda forte na chegada
dos papéis à bolsa. O leilão também impede que a empresa escolha sua base acionária, entre outros questionamentos já surgidos.
“Essa medida foi específica como
resposta de uma solicitação de

uma agente de mercado”, afirma.
Maratonista e alpinista, Pereira quer transferir para o cargo a
disciplina e a capacidade de análise e gestão que os esportes exigem. E deixa escapar um interesse especial pelo papel das redes
sociais na vida das empresas.
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Mercado que não
cresce é o foco do
presidente da CVM

Leonardo Pereira, presidente da CVM, diz que flexibilização das ofertas de ações pequenas é medida incompleta

nha sido tímida.
Valor: O senhor tem propostas?
Pereira: Não. Eu espero que
elas venham do mercado.
Valor: Com um mês no cargo, o
senhor já enfrentou um tema polêmico, que foi a assembleia da Eletrobras sobre a renovação de concessões.
Pereira:Existem dois aspectos
nesse tema e procurarmos ser bastante claros em nossa comunicação. O mais delicado é o conflito de
interesses em empresas de economia mista que, além do lucro, têm
função social. Sobre esse aspecto, a
questão da Eletrobras continue em
análise na CVM. E eu acho que essa
é uma questão dificílima. Estamos
analisando, mas ressalto que não
podemos deixar que aconteça
qualquer polarização que, nesse
caso, seria entre o cidadão e o minoritário. O outro ponto foi a interrupção da assembleia. Nesse caso, fomos olhar a lei e não havia razão para suspendê-la.
Valor: O senhor acredita que o
minoritário, às vezes, espera uma
postura paternalista da CVM?
Pereira: O minoritário pode e
deve recorrer à CVM. E a CVM vai
seguir a lei. Eu acredito muito em
uma coisa: não podemos polarizar
as discussões. Já tive experiência
com minoritário e controlador, de
empresa aberta e fechada. Para o
mercado funcionar, ele tem de ser
um lugar onde todos se sintam
confortáveis. Você não pode facilitar para ninguém. Da mesma for-

ma que existem controladores e
minoritários muito sérios, existem
aqueles que não são tão sérios. A
CVM não pode ser pró-minoritário
ou pró-controlador. Tem que ser
pró-mercado e seguir a lei. E cada
um tem que entender que tem
seus deveres e responsabilidades. E
aqui a gente volta para comunicação. Os processos que vi que transcorreram de forma mais tranquila
foram aqueles com transparência
e boa comunicação.
Valor: Gestões anteriores prezaram pela autorregulação, inclusive
firmando convênios, como o com a
Anbima, para análise de ofertas.
Pretende seguir esse caminho?
Pereira: A autorregulação, desde que seja supervisionada, pode
ser produtiva. Não pode ser autorregulação em que delega e
pronto. Já me inteirei aqui sobre
isso e sei que temos sistemas baseados em risco e processo. Desde que você supervisione e tenha
certeza de que está ocorrendo
conforme o acordado, é positivo.
Valor: Por que, em seu discurso
de apresentação ao mercado, o sr.
ressaltou o tema comunicação?
Pereira: Cada um no mercado
tem que ter seu papel, com direitos
e deveres. E, em vez de pensar em
educação, eu prefiro a capacitação.
Estamos a cada dia lidando com situações novas e complexas. Os
conselheiros e diretores de relações com investidores precisam estar preparados para entender e
aprofundar seus papéis. A maior

capacitação nas empresas vai se refletir pelo mercado. Os formulários de referência, prospectos não
têm que ser escritos pelos advogados, nem as notas explicativas, pelos auditores. Essas são tarefas da
própria companhia, de seus diretores, após discutirem com o conselho. É a empresa que sabe se está
bem escrito, se seus riscos estão
claros. E então o investidor vai ter
uma informação clara disponível
para tomar decisões. A empresa
não pode contratar um intermediário e ficar tranquila. O intermediário tem papel importante nas
empresas novas porque vai ser a
oportunidade de aumentar a capacitação, levando a cultura de
mercado para as empresas. Se o
material for mais claro, vai ajudar
muito inclusive na educação do investidor, que tem que ler o material e estar ciente de seu investimento.
Valor: Depois de mais de 30 anos
na iniciativa privada, houve algum
choque ao chegar à vida pública?
Pereira: Não vi diferença. Tenho
trabalhado muito, assim como todos aqui. O que existe na CVM é um
gap. Ela ficou alguns anos sem
concurso público e hoje convivem
um grupo de pessoas mais experiente e outro mais novo, inserido
com ferramentas modernas, mas
com menos vivência. Mas, quando
falo em capacitação, isso também
vale pra nós. Temos que motivar
nosso pessoal para aumentar a experiência.

Fonte: Valor Econômico, Ag
SãoePaulo,
nda 11 dez. 2012, Finanças, p. C12.

Rothschild mira crédito alternativo

Investimentos
Robert Cookson
Financial Times
Jacob Rothschild, descendente da famosa dinastia financeira,
comprou participação em uma
empresa de empréstimos “peerto-peer” (entre pares), que permite às pessoas conceder créditos entre si sem a necessidade da
intermediação de um banco.
A RIT Capital Partners, empresa
de investimentos de Rothschild
com ações em Londres, comprou
uma participação na Zopa, na expectativa de que a empresa abocanhe crescente parcela das operações tradicionalmente dominadas pelos bancos.
A Zopa, com sede no Reino
Unido, é uma das várias firmas
em franca expansão que ajudam
as pessoas a emprestar dinheiro
umas às outras diretamente pela
internet. “Estamos testemunhando o crescimento do mercado não bancário de concessão
de empréstimos”, disse Roths-

child ao “Financial Times”.
“Depois da crise de 2008, muitos bancos continuam subcapitalizados”, afirmou. “Nessas circunstâncias, formas alternativas
de crédito vão ser desenvolvidas
em escala significativa. Isso está
acontecendo.”
Rothschild não é o único financista bem conhecido a explorar o setor. John Mack, ex-executivo-chefe e ex-presidente do
conselho de administração do
Morgan Stanley, juntou-se em
abril ao conselho do Lending
Club, uma empresa americana
que atua no segmento “peer-topeer”. O Lending Club, que recebeu financiamento de mais de
US$ 100 milhões em capital de
risco e processou mais de US$ 1
bilhão em créditos, prepara-se
para promover sua oferta pública inicial de ações.
A Zopa é bem menor que a rival dos Estados Unidos e emprestou 250 milhões de libras esterlinas (US$ 400 milhões) desde sua

criação em 2005.
Rothschild não quis revelar o
tamanho de sua participação na
Zopa, que ele adquiriu por meio
da Augmentum Capital, um fundo de investimentos em tecnologia cujo único investidor é a RIT
Capital. Entre os outros investimentos da Augmentum estão a
casa de penhores on-line Borro.com e o site de comercialização de ouro BullionVault.com.
Tim Levene, chefe da Augmentum e ex-executivo do grupo de apostas on-line Betfair,
disse que a carteira de créditos
da Zopa e suas receitas vêm crescendo mais de 55% por ano.
Levene afirmou que no cenário pós-crise de baixas taxas de
juros, “os poupadores buscam
formas de ter melhores rendimentos e, ao mesmo tempo, os
que captam empréstimos buscam opções onde os bancos não
vêm emprestando”.
De acordo com a Zopa, as pessoas que concedem emprésti-

mos por sua plataforma recebem uma taxa de juros média de
5,4%, já descontados encargos e
inadimplência.
Nos últimos dez anos, plataformas alternativas de financiamento surgiram em vários países do mundo, incluindo EUA,
Alemanha e China.
No Reino Unido, grupos como
o Zopa e o RateSetter oferecem
créditos pessoais, enquanto outros, como o Funding Circle e o
Marketing Invoice, canalizam
seus fundos para empresas. A Seedrs e a Crowdcube permitem
aos clientes a compra de participações em pequenas e médias
empresas.
Rothschild, cuja família chegou a controlar o maior império
bancário do mundo, deixou o
banco da família há cerca de 30
anos. Deste então, concentrou
suas atuações na RIT Capital
Partners, que elevou seus ativos
de 80 milhões para 1,8 bilhão de libras.

A consultoria financeira FCE
promove o seminário “Investimento alternativo: FIDC, FII e
FIP”. Participam o ex-presidente
do BC e sócio da Tendências Consultoria, Gustavo Loyola, e o gerente de acompanhamento de
fundos estruturados da CVM,
Bruno Barbosa de Luna.
Data: Hoje
Horário: 8h30 às 18h
Local: Rua Olimpíadas, 205,
Vila Olímpia, São Paulo
Informações: (21) 2557-9284
www.fce.com.br/curso@fce.com.br

Informações: (110 3288-1688
ou educacional@abbc.org.b

Encontro com a CVM
A CVM promoverá o “Encontro
com Investidores”, que contará
com seu presidente, Leonardo
Gomes Pereira.
Data: 14 de dezembro
Horário: 8h30 às 16h
Local: Al. Santos, 2233, SP
Informações:
inscricao.cvm@q2eventos.com.br.

Indicadores

± Hoje

I Nos EUA, será conhecida a

Basileia 3
O curso “O Caminho para Basileia 3”, promovido pela Associação
Brasileiras de Bancos, irá contextualizar o acordo de Basileia 3, seus
princípios e fundamentos básicos.
Data: Hoje e amanhã
Horário: 9h às 18h
Local: Av. Paulista, 949 - 6º andar - Cerqueira César

balança comercial de outubro
I Saem estimativas de oferta e

demanda agrícolas mundiais
± Quarta-feira
I A zona do euro divulga a produção industrial de outubro
I Nos EUA, saem preços de importações e exportações referentes a novembro
Fontes: BC, FGV, IBGE, Tesouro e LCA
E-mail agenda@valor.com.br

