
Símbolo de financiamento do de-
senvolvimento, o crédito adquiri-
do com o BNDES não é a única al-
ternativa para as micros, peque-
nas e médias empresas (MPEs) ob-
terem aportes de capital para ala-
vancar sua atuação. Uma delas é o
mercado de capitais, que aos pou-
cos procura criar um ambiente
acessível para as companhias me-
nores. Para isso, a BM&FBovespa
tem o Bovespa Mais, que permite
o acesso gradual à bolsa de valo-
res. No entanto, o mercado ainda
é incipiente e apenas cinco empre-
sas estão listadas nesse grupo.

“Existe um grande desconheci-
mento das pessoas. Temos um pro-
grama de apoio para que a empre-
sa comece com o pé direito, como
suporte nas questões diárias do RI
(relações com investidor) e treina-
mento para os colaboradores”, ex-
plicou Adriana Sanches, gerente
de produtos e serviços para empre-
sas da BM&FBovespa.

Durante o seminário “Mercado
Empreendedor: os caminhos para
o financiamento”, a intenção de
atrair as MPEs para o mercado de
capitais foi o foco central. No en-
tanto, o caminho ainda parece
complicado para quem pretende
se arriscar. As exigências, mesmo
que reduzidas pela bolsa de valo-

res, ainda são burocráticas na vi-
são dos pequenos empreendedo-
res. Por exemplo, é preciso ter três
anos de demonstrações financei-
ras auditadas, o que não é possível
ser feito de forma retroativa.

“Temos uma série de grupos
trabalhando para destravar este
mercado para as pequenas empre-
sas, como as instituições financei-
ras, os escritórios de advocacias e
os órgãos reguladores. Em breve
vamos alavancar”, destacou João
Paulo Neves, sócio da área de Capi-
tal Markets da KPMG no Brasil.

Ao mesmo tempo, essas exigên-
cias atraem novos valores para as
empresas, principalmente no as-
pecto da governança corporativa,
que melhoram sua credibilidade
no mercado, abrindo até mais op-
ções bancárias para obtenção de

crédito. “Quanto maior a credibili-
dade alcançada por uma empresa,
maior será sua bancabilidade”, en-
fatizou Fernando Mattar, sócio de
corporate finance da KPMG Brasil.

Se a expectativa é criar um am-
biente favorável à entrada desses
empresários no mercado de capi-
tais, o cenário atual demonstra
que o Brasil ainda está longe de
ser referência. Apesar de a BM&
FBovespa ser a quinta maior bolsa
do mundo em valor de mercado,
apenas 455 empresas estão lista-
das no país. A Índia, por exemplo,
possui mais de 6,5 mil compa-
nhias listadas. “Com certeza es-
tão pequenas e médias empresas
nessa lista”, comentou Neves.

Na opinião de Thomás Tosta
de Sá, presidente do Instituto Bra-
sileiro de Mercado de Capitais (Ib-
mec), um dos problemas para am-
pliar o número de empresas que
se arriscam no segmento é a con-
centração do mercado em São
Paulo. “O Brasil até hoje não en-
tendeu que o mercado de capitais
é fundamental. Houve uma con-
centração negativa desse merca-
do em São Paulo, há um grande
número de empresas em outras re-
giões e até no interior do estados
que poderiam acessar. Temos
que descentralizar”, criticou.

Uma alternativa para ampliar
o acesso, segundo o Ibmec, é in-
vestir na educação e capacitação
de poupadores, investidores, em-
presários e intermediários, além
de criar núcleos regionais para

atrair companhias de regiões
emergentes, como o Nordeste.

Enquanto a entrada de MPEs
no mercado de capitais ainda é
distante para muitos empresá-
rios, opções que ganham espaço
são a private equity e a venture
capital, nos quais um fundo fi-
nanceiro investe no crescimento
de empresas. “Este grupo pré-
IPO institucionaliza a governan-
ça corporativa, gerando um va-
lor para as pequenas empresas”,
destaca Sidney Chameh, presi-
dente da DGF Investimentos.

A empresa é gestora de quatro
fundos para MPEs, que já reuni-
ram 23 empreendedores. Um nú-
mero quatro vezes maior daque-
les que tiveram acesso ao Boves-
pa Mais. O DGF Inova, por exem-
plo, que é voltado para projetos

inovadores, mas que estão em fa-
se inicial, apoiou um empresário
do Amazonas que criou uma pla-
taforma social online de ingres-
sos para eventos. “Era uma em-
presa de PowerPoint (que só tem
projetos...) e agora está aqui em
São Paulo com cerca de 40 funcio-
nários”, ressaltou Chameh.

Essa busca por investimentos
precisa ser feita com planejamen-
to pelos empresários. “As compa-
nhias, às vezes, não sabem o ta-
manho que alcançaram”, diz
Mattar. E esse diagnóstico da rea-
lidade do negócio é fundamental
para decidir a fonte de crédito e o
nível de endividamento que a em-
presa pode assumir. Essa análise
é fundamental para se arriscar
na bolsa ou em um fundo.

“Vemos as pequenas empre-
sas com muita dificuldade em fa-
zer um planejamento e ter o aces-
so ao mercado de capitais e ao
crédito do BNDES. Muitas compa-
nhias ainda são baseadas na es-
trutura familiar”, alertou Cleber-
son da Silva Pereira, analista de
crédito do Banco Comunitário
União Sampaio, que acompa-
nhou o seminário no auditório.

Um alerta para o os microem-
presários é procurar se antecipar
aos movimentos do mercado, já
que sua atuação é mais vulnerável.
“Ao entrar em um momento de es-
tresse, a empresa não vai conse-
guir novas captações. A velocida-
dena resoluçãodeproblemas éfun-
damental”, concluiu Mattar.
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Bolsa e fundos para as MPEs
FernandoMattar,KPMGThomásTostadeSá, Ibmec

A empresa que decide
entrar no Bovespa
Mais tem sete anos
para realizar o IPO.
O acesso gradual serve
para entrar na vitrine
do mercado e aumentar
sua visibilidade para
os investidores

Exigências rígidas ainda afastam pequenas e médias empresas dos mercados de capitais e de private equity

JoãoPauloNeves,KMPG AdrianaSanches,BM&FBovespa SidneyChameh,DGF

Cincos empresas estão
listadas na Bovespa
Mais, que permite
o acesso gradual
ao mercado de capitais.
São elas: Nutriplant,
Desenvix, Senior
Solution, Nortec
e CAB Ambiental
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,19 ago. 2013, Brasil, p. 10.
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