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Resumo

O presente artigo foi desenvolvido enfocando assuntos relacionados às empresas do setor
de varejo, mais especificamente à abertura de capital como instrumento de financiamento
do seu crescimento. O assunto foi discorrido na busca de equacionar o assunto à estratégia
de crescimento, além de uma nova configuração que essas passam a tomar. Como suporte
teórico, foram pesquisados vários autores, entre os quais Alexandre Assaf Neto, Francisco
Cavalcanti, Valdir Lameira, buscando as várias faces do processo de abertura de capital,
como a abertura em si e os desdobramentos pertinentes a esse, sempre alinhada à estraté-
gia de crescimento da mesma.Também, foram foco deste trabalho as mudanças estruturais
e culturais que, impreterivelmente, a empresa sofrerá ao passar por esse processo, além
dos custos de abertura e a continuidade com capital aberto. Assim, a pesquisa fornece os
principais fatores que envolvem a transformação de uma rede varejista em uma organiza-
ção de capital aberto, envolvendo os aspectos financeiros, estruturais e culturais.
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Abstract

This present monograph was developed focusing subjects related to companies specialized

in retail, specially the capital opening as a tool of financing their growth.This subject was

developed in the search of relating the subject to the strategy of the company growth. As a

theoretical support, many authors' writings were researched to look for the many faces of

the process of capital opening, with the opening in itself and the displays related to this

process, always linked to its growth strategy. Also, the structural and cultural changes the

company will certainly go through, besides the costs with the process of its opening and its

continuity with open capital were the focus, too. Só, this research provides the main factors

which involve the transformation of retail net into an organization of open capital, involving

financial, structural and cultural aspects.

Key-Words: Capital opening, growth strategy, costs, resource gain.

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo um estudo sobre a viabilidade das grandes

redes varejistas abrir seu capital como forma de captação de recursos que irão financiar seu

crescimento, ainda que as organizações em questão disponham de outras formas de financia-

mento. Esta pesquisa busca dar ênfase maior à abertura de capital e demonstrar como esse

processo pode ser vantajoso para a empresa, além de ser uma alternativa considerada bastan-

te viável, uma vez que a remuneração do capital dos acionistas está atrelada ao resultado da

rede de varejo. Outros pontos relevantes, que este leva em consideração, são as mudanças

estruturais que a organização deve passar, em face de sua nova condição de empresa aberta e
a maior exposição ao mercado.

Outro aspecto, que deve ser observado, é a estrutura governamental existente nesse

contexto. As empresas, que desejam lançar mão da abertura de capital para financiamento de

seus projetos, encontram no Brasil uma estrutura governamental já bem desenvolvida e com

regras bastante claras, evidenciando que o processo de socialização de capital, além de ser do

interesse delas, como uma fonte bastante viável de busca de capital na sociedade, também

encontra respaldo nessa e, conseqüentemente, no governo, pois possibilita aos investidores

financiar e compartilhar dos resultados de empresas bem sucedidas.

A partir de 1994, com a estabilização da economia e fim da ciranda financeira, os

administradores puderam planejar melhor o fluxo de caixa das empresas, podendo objetivar

um horizonte de planejamento mais amplo. Somando-se a isso, nas últimas décadas, o setor

de auto-serviço cresceu espetacularmente no Brasil, chegando muito próximo de níveis de

desenvolvimento como dos Estados Unidos e Europa. O aumento da concorrência e a conse-

I0 Revista ANGRAD - V 6, N. I, jan./Fev./Mar. 2005



Abertura de capital no varejo como uma estratégica de crescimento competitivo

quente diminuição das margens de lucro passaram a exigir uma gestão mais profissional e a
demandar maiores investimentos em tecnologia e gestão.

As empresas do setor varejista vêem, no crescimento, a própria sobrevivência no mer-
cado, pois a manutenção de seus índices pode significar retroação, já que, a cada dia, novos
entrantes surgem num mercado em constante evolução e cujo público caracteriza-se pela

modificação dos hábitos, maior exigência e cada vez menos fiéis a marcas. Nesse contexto, a
tarefa do administrador na área financeira passa a ser estrategicamente importante, pois esse
deve buscar utilizar os recursos disponíveis da empresa sem comprometer a estrutura de
capital, objetivando um nível adequado de endividamento. Na sua busca por esse, que finan-
ciará o crescimento da organização, é salutar o estudo de todas alternativas disponíveis no
mercado, além do uso dos próprios recursos.

Outro aspecto, que não deve ser ignorado, é que dependendo do tipo de recurso a ser
empregado, esse sempre demandará uma mudança maior ou menor de outros aspectos es-
truturais da empresa que tanto podem ser negativos como positivos. Nessa empreitada, o
administrador não pode ignorar um estudo aprofundado da abertura de capital, seus efeitos

na estrutura e cultura da empresa, além do resultado que essa opção vai proporcionar.
Como o desafio das redes de varejo passa a ser o crescimento em novos mercados,

faz-se necessário a análise de todas as possíveis formas de financiamento do capital impor-
tante a esse.Tal desafio, a rede de varejo obriga buscar a maximização dos resultados como
orientação de toda a sua gestão, perseguindo o lucro e o crescimento com maior objetivi-
dade. Numa sociedade democrática, como o Brasil, o modelo de empresa aberta se insere
com maior aderência. Ela fica melhor posicionada com um papel mais participativo e níti-
do dentro da sociedade.

2. Fontes de Financiamento
Toda empresa necessita de recursos financeiros que servirão, normalmente, para

suportar sua operação ou para financiar projetos de expansão. Conforme elucidam Caval-
cante e Misumi (2001, p. 144), "para cumprir seu objetivo, a administração deve decidir

sobre os investimentos em projetos de investimentos e como financiá-los". As fontes de
recursos (financiamentos), que determinam a estrutura financeira da mesma, podem ser
oriundas de várias fontes. Casagrande et al (2000, p. 39) esclarecem que "a fonte de recur-
sos deve estar compatível com o projeto que consumirá os recursos e, também, com a
estrutura de capital da companhia". Dependendo, a fonte onde esses recursos sejam capta-
dos, a empresa terá um ônus perante esses recursos contraídos, comprometendo seus
resultados para saldar o custo do uso do capital. Lameira (2000, p.41) ressalta que "a
empresa será tanto mais rentável quanto maior for a rentabilidade dos projetos que desen-
volva, e menores forem os custos dos recursos necessários para a viabilização desses proje-
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tos". Já Jung Júnior (2003, p. 18) fala sobre as dificuldades na escolha dessas fontes de
recursos: "as dificuldades maiores estão na escolha das fontes de recursos disponíveis, pon-
deradas pelos seus respectivos custos. Uma decisão equivocada pode comprometer a con-
tinuidade da empresa".

As fontes de capital podem ser próprias ou externas, dependendo da sua origem.

De acordo com a sua origem, podemos classificar os capitais próprios cm dois grupos: aqueles
provenientes de fora do patrimônio, fornecidos, portanto, pelos seus proprietários; e aqueles
decorrentes da própria atividade da empresa. Os primeiros são representados pelo capital
integralizado, enquanto os segundos são reservas e lucros retidos. Os capitais de terceiros se
dividem em débitos de funcionamento e débitos de financiamento. Os débitos de funcionamen-
to [ . . . ] são representados em dívidas de conta corrente. Os débitos de financiamento surgem
em situações anormais e constituem-se para a provisão de fundos, isto é, meios de financiamen-
to de curto e longo prazo. (JUNG JÚNIOR, 2003, p 18-19).

A diferença entre fontes externas e próprias de financiamento está na vinculação ao
resultado da companhia. Conforme Cavalcante c Misumi (2001, p. 148), "os financiamen-
tos de curto prazo como os de longo prazo [fontes externas] deverão ser compulsoriamen-
te pagos, independentemente da empresa obter lucro ou prejuízo". Quanto às fontes pró-
prias, esclarecem dessa maneira Rudge e Cavalcante (1998, p. 103):

o capital próprio tem sua remuneração vinculada aos resultados. Se a empresa operar com
prejuízo, os acionistas não recebem dividendos e os preços das ações caem. Se os lucros forem
elevados, os dividendos também o serão, e haverá valorização nos preços das ações.

Ainda que a estrutura financeira determina o nível de endividamento e a conseqüen-
te liquidez da empresa, o administrador deve buscar a melhor estrutura, direcionando sua
composição conforme suas estratégias. A estrutura financeira, ou de capital de uma em-
presa, é determinada pelas fontes de financiamento utilizadas na composição. Casagrande
et al. (2000, p 39), explicam que: "[o administrador financeiro] deverá definir a estrutura
"ótima" de capital para atingir o objetivo, balanceando convenientemente a presença de
recursos próprios e recursos de terceiros".

Um aspecto relevante na determinação da estrutura financeira são os custos de capi-
tais em detrimento dos projetos a serem financiados. Assim explica Lameira (2000, p. 39):

se chamarmos de custo de capital o custo dos recursos que a empresa captou e que compõe o
seu passivo, podemos a f i rmar que, quanto menor o custo de capital, maior será a quantidade de
projetos que a empresa poderá desenvolver a fim de gerar lucros.
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Os fatores que devem ser considerados na definição dessa estrutura "ótima" de capi-
tal, na ótica de Casagrande et. al. (2000, p. 39) são:

custo e disponibilidade de capital próprio e de terceiros;
índices comparativos setoriais (liquidez, endividamento oneroso, rentabilidade etc);
grau de risco aceito pelo empresário; e
importância dos investimentos planejados (exemplo: sem a compra de determinado equipa-

mento, a empresa perderá competitividade frente à concorrência).

Um aspecto importante, que o administrador financeiro deve atender, é o nível de
endividamento, isto é, a liquidez da empresa. Jung Júnior (2003, p. 23), esclarece que "o
grau de endividamento é um indicador de risco ou de dependência de terceiros por parte
da empresa". Se o que define o nível de endividamento são as fontes de captação de recur-
sos, essas devem ser balanceadas para permitir um nível de endividamento adequado à
empresa.

Já Pinheiro(2002, p. 98) diz que:

a captação de recursos por meio de fontes externas aumenta o nível de endividamento e, conse-
qüentemente, reduz a capacidade da empresa de reobtê-los. Já as fontes próprias melhoram o
nível de endividamento e, além de possibilitarem novas obtenções de recursos, também redu-
zem o endividamento e ampliam a capacidade de obtenção de recursos externos, caso seja
necessário.

O nível de endividamento deve ser equacionado através de um maior aporte de
recursos próprios sob pena da empresa ter seus projetos cancelados por falta de recursos
para financiá-los.

A abertura de capital de uma empresa significa abri-la através de valores mobiliários
ao investimento de terceiros (público ou uma gama restrita de investidores). Jung Júnior
(2003, p. 19) ressalta que "a captação de recursos pelo lançamento de valores mobiliários
é uma alternativa aos empréstimos bancários, abrindo à companhia um amplo espectro de
investidores potenciais tanto no Brasil quanto no exterior". Ao proceder essa abertura, a
empresa estará emitindo ações que significam fracionar seu capital e admitir novos sócios,
ou seja, novos parceiros no negócio.

Uma companhia, ou sociedade anônima é considerada aberta quando os valores mobiliários de
sua emissão são admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão. São considerados valo-
res mobiliários de emissão de companhias abertas as ações, os debêntures, os bônus de subscri-
ção, as notas promissórias para distribuição pública, as partes beneficiárias, os contratos de
investimentos coletivos e os Brasilian Depositary Receypts.. (CASAGRANDE et. al. 2000, p. l 1).

Rudge e Cavalcante (1998, p. 109) definem, assim, a abertura de capital:

Revista ANGRAD - V 6, N. l, jan./Fev./Mar. 2005 13



Ronald José Gomes e Cláudio Alvin Zanini Pinter

abrir o capital significa tornar-se uma companhia de capital aberto, ou seja, emitir ações para o
público em geral, que poderão ser transacionadas em Bolsas de Valores e nos mercados organi-
zados. Em síntese, abrir o capital significa ter novos sócios.

Essa abertura, ainda que a empresa esteja dividindo seu capital com novos sócios,

configura-se como uma fonte de financiamento bastante atraente em detrimento das de-

mais. Como instrumento de alavancagem, a abertura de capital presta-se como fonte per-

manente de captação de recursos para projetos de crescimento. Casagrande et. al. (2000,

p. 40) atestam assim essa característica: "se bem manejada (a abertura de capital) a compa-

nhia poderá dispor de recursos para novos investimentos e também para a reestruturação

de passivos com perfil inadequado, ocorrendo redução da vulnerabilidade à dinâmica do

mercado financeiro".

Para analisar a viabilidade financeira da abertura de capital, principalmente em em-

presas em fase de crescimento, pode ser utilizado o fluxo de caixa estimado pelo investi-

mento, trazendo o valor presente a uma taxa de juros que significa o risco.

[...]as decisões de investimento se baseiam no cálculo do valor presente dos fluxos de caixa
gerados pelo investimento. Para obter o valor presente de uma série de fluxos de caixa futuros,
devemos primeiro estabelecer o grau de risco (taxa de desconto) de um projeto. E, segundo, já
que este fluxo de caixa são gerados durante um número de anos futuros, devemos levar em
conta o valor do dinheiro no tempo.(GROPELLI E NIKBAKHT, 2002, p. 76-77)

Uma possível demonstração, usando-se a técnica do fluxo de caixa descontado, seria:
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O presente fluxo de caixa pode ser usado para um período de anos que for necessá-
rio, sendo o mais usual o período de 6 anos.

Além de um instrumento atraente de capitalização permanente de recursos, a aber-
tura de capital também pode servir para o aprimoramento da imagem institucional da
empresa. Outras considerações importantes a serem feitas sobre a abertura de capital são
suas vantagens e desvantagens. Com essa abertura, as empresas auferem muitas vantagens,
entre as principais pode-se destacar:

• a ampliação da base de captação de recursos financeiros e seu potencial de cresci-
mento, conforme Cavalcante e Misumi (2001, p. 158), "a empresa pode, assim, manter
sua estrutura de capitais sadia, equacionando o balanceamento ideal entre endividamento
e capitalização. Obtém novas fontes de recursos, que permanecerão disponíveis para su-
portar planos de investimentos futuros";

• liquidez para o patrimônio do acionista;
• profissionalização da gestão e melhora da imagem institucional da empresa em fun-

ção da sua profissionalização;
• reestruturação societária;
• melhora das relações institucionais com a criação do diretor de relações com o

mercado. Casagrande (2000, p- 41) complementa, ainda, dizendo que: "a abertura de capi-
tal cria liquidez para o patrimônio do acionista, sendo ainda usual o crescimento do valor
de mercado da empresa [...] em função do crescimento dos investidores potenciais"; e

• melhor solução para o problema sucessão para o caso de empresas familiares.
Cavalcante e Misumi (2001, p. 158) pronunciam-se sobre o processo de sucessão: "a

capitalização via emissão de ações também facilita o equacionamento de problemas de
sucessão...o acionista insatisfeito pode vender suas ações em Bolsa de Valores não provo-
cando qualquer solução de continuidade nas operações da empresa."

Além das vantagens, há, também, aquelas para a economia. Ao investir, as empresas
aumentam a produção, geram empregos e renda, proporcionam aumento da arrecadação
de impostos, fomentam o crescimento da economia, dentre outros.

Evidentemente existem desvantagens para a empresa ao abrir o capital. Destacam-se:
• elevação dos custos operacionais como conseqüência das alterações estruturais;
• necessidade de divulgação de informações a diversos públicos;
• necessidade de distribuição de dividendos a acionistas; e
• possível interferência dos novos acionistas na gestão da empresa.
Os mesmos autores (2001) acima citados esclarecem que essas desvantagens aponta-

das pelos críticos na abertura de capital de uma empresa são aparentes, podendo ser facil-
mente rechaçadas:

• se uma empresa acreditar que jamais precisará de novos recursos obtidos através da
emissão de ações, gastos podem ser eliminados, fechando-se o capital da empresa;

16 Revista ANGRAD - V.6, N. l, jan./Fev./Mar. 2005



Abertura de capital no varejo como uma estratégica de crescimento competitivo

• acionistas exigem informações genéricas, não-confidenciais, que não afetam o sigi-
lo empresarial;

• a longo prazo, a aplicação eficiente de capital de risco captado junto a novos acio-
nistas fará com que o patrimônio da empresa cresça de maneira exponencial; e

• capital total de uma companhia pode ter até 2/3 de ações sem direito a voto. Acio-
nista minoritário está interessado em dividendos e valorização do preço das ações e não no
controle acionário.

3. Características das Companhias Abertas

Os acionistas, que subscrevem e integralizam o capital social da companhia, confor-
me visto anteriormente, detêm direitos sobre essa. Para Cavalcante e Misumi (2001, p.
175), "eles detêm uma série de direitos, que nem o Estatuto nem a Assembléia podem
modificar". Esses a que se referem os autores são os seguintes:

• participar dos lucros sociais;
• participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
• fiscalizar a gestão dos negócios sociais; e
• retirar-se da sociedade nos casos previstos na lei, mediante o reembolso de suas

ações (Direito de recesso).
Os que detêm as ações dividem-se, basicamente, em dois grupos: acionistas ordiná-

rios, que detêm ações ordinárias, ou seja, com direito a voto e os preferenciais que detêm
ações do tipo preferenciais. Além dos direitos, os acionistas possuem poder sobre a com-
panhia, muitas vezes, gerando situações conflitantes.

O poder nas S. A. é dividido entre os acionistas na proporção do que cada um possui do capital
social da empresa. Está óbvio, a partir deste conceito que o(s) controlador(es) da empresa
.será(ao) aquele(s) que possuir(irem) o maior número de ações com direito a voto nas assem-
bléias gerais, que é a maneira como se reúnem os acionistas para decidir as questões mais impor-
tantes ligadas aos destinos da empresa. (LAMEIRA, 2000, p. 32).

Os portadores de ações, também, têm o direito de receber informações claras e
precisas sobre a empresa. Segundo Pinheiro (2002, p. 119), "os direitos dos acionistas não
se restringem apenas às distribuições. A lei lhes assegura o acesso a todas as informações
que dizem respeito à empresa e que possam afetar seus interesses como sócios". Esses
participam mais ativamente da rede de varejo do que simplesmente meros financiadores
ou investidores para quem essa deve informações e dividendos. Conforme será visto, o
acionista tem uma participação efetiva, podendo, de acordo com as regras estabelecidas,
interferir no andamento da empresa.
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O acionista, que detém o controle, é a pessoa ou empresa, ou grupo vinculado sob
controle comum ou por acordo de voto que, segundo Cavalcante e Misumi (2001) tem
"direitos de sócio que lhe asseguram a maioria dos votos nas deliberações de assembléias
gerais, poder para eleger a maioria dos administradores da companhia e poder para dirigir
as atividades da companhia e orientar o funcionamento dos seus órgãos". São, portanto,
esses que possuem a maioria das ações com direito a voto que lhes asseguram preponde-
rância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores.

A administração de uma companhia aberta é dissociada dos acionistas. Cavalcante e
Misumi (2001, p. 179) explicam que: "nas companhias abertas, existe nítida separação
entre propriedade e gestão. As companhias são administradas por um Conselho de Admi-
nistração (facultativo nas companhias fechadas) e uma Diretoria Executiva". Ainda que um
acionista possa fazer parte do staff ou qualquer diretor ou funcionário da empresa enquan-
to gestor, esse não pode exercer direitos de acionista, sendo esse exercido em assembléia
ou qualquer outra situação que o estatuto permita.

O Conselho de Administração é o órgão que define as estratégias da empresa e,
também, decide sobre possíveis impasses ocorridos. Lameira (2000, p. 32-33), assim, de-
fine: "é o órgão com a capacidade de pensar sobre o ambiente macroeconômico que envol-
ve a empresa, seus produtos, seu futuro e sua sobrevivência. Ao Conselho de Administra-
ção, compete vários assuntos pertinentes a ela".

Compete-lhe [ao Conselho de Administração] fixar a orientação geral dos negócios da compa-
nhia, fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, convocar a assembléia de acionistas, manifestar-
se sobre as Demonstrações Financeiras e os relatórios da Administração, manifestar-se sobre
atos e contratos, deliberar sobre emissão de ações, debêntures, bônus de subscrição da compa-
nhia, escolher e destituir auditores independentes. (RUDGE e CAVALCANTE, 1998, p. 178)

Esse Conselho administrativo pode ser composto de acionistas e não-acionistas e
representa o controle acionário da companhia na atividade operacional diária.

A Diretoria é órgão que operacionaliza as decisões do Conselho de Administração,
tomando as decisões cabíveis para atingir os objetivos traçados. Assim, corrobora Lameira
(2000, p.33): "a Diretoria executa, na prática, as medidas operacionais necessárias à
implementação das atividades que poderão viabilizar os objetivos pensados pelo Conselho
de Administração (CA) e aprovados em AGO ou AGE pelos acionistas". A direção é eleita
pelos acionistas ou pelo Conselho de Administração e reporta-se diretamente a esse na
condução dos negócios gerais da companhia.

As assembléias gerais constituem-se na autoridade maior de uma companhia aberta.
Segundo Lameira (2000, p. 32) : "as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias (AGO
ou AGE), cada uma com sua competência, deliberam sobre objetivos estratégicos geral-
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mente advindos de formulações do Conselho de Administração". O quadro abaixo identi-
Hca as principais características de cada tipo de assembléia:

Tabela 02: Comparação entre as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias

Fonte: Pinheiro (2002, p. 116)

Os componentes da Assembléia Geral decidem sobre a forma de capitalização de
lucros acumulados e reserva de capital. Para Cavalcante e Misumi (2001, p. 177), "a capi
talização ser fará, aumentando o valor nominal das ações, aumentando a quantidade de
ações por bonificação e sem aumentos de valor nominal e quantidade (ações sem valor

nominal)". O poder para decidir sobre a forma de capitalização recai sobre a Assembléia
Geral, visto que essa é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre a

aplicação do resultado da empresa.
Uma vez que uma companhia abra seu capital e configura-se como uma sociedade

anônima, essa passa a fazer parte do mercado de valores mobiliários, o que implica num
relacionamento intenso com esse. Além das medidas obrigatórias já descritas no processo
de abertura de uma empresa (Registro na CVM, registro em Bolsa de Valores, contratação
de auditoria externa, adequações estruturais, etc), existem, ainda, outras obrigatórias e
facultativas, que devem atender enquanto companhia aberta. Dentre as medidas obrigató-

rias destacam-se:

• sigilo sobre "informações relevantes", que significa que informações de caráter relevante, en-

quanto não publicadas, devem ser guardadas sobre estrito sigilo por parte dos administradores;

• divulgação de balanço consolidado quando a companhia possuir controle sobre alguma(s)

outra(s) empresa(s), constituindo-se como uma holding; e

• discIosure (Divulgação de demonstrativos financeiros) que é o balanço, a demonstração do

resultado do exercício (DRE), a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstração

de origem e aplicações de recursos, (DLPJ), as notas explicativas, o relatório da Administração

e o parecer dos auditores independentes.
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Há medidas que, mesmo não sendo obrigatórias, conferem à empresa uma postura
mais adequada de empresa aberta, quando adotadas, são muito bem vistas pelo mercado.

Tais medidas são as seguintes:

• atender a qualquer tempo acionistas ou profissionais de mercado que procurem a empresa
para pedir informações gerais que não configurem o insider (pessoa que detém informações
privilegiadas;
• manter reuniões periódicas com os analistas de mercado, por meio da Abamec;
• promover visitas de analistas e investidores às instalações;
• atender a jornalistas; e
• enviar boletins trimestrais para acionistas e profissionais do mercado.
(CASAGRANDE et al., 2000, p. 84)

Mais que uma boa política de disclosure, é necessário que a empresa adote práticas
de governança corporativa, motivos esses de reivindicações de agentes, acionistas e públi-
co em geral. A BOVESPA (2002, p. S) define a prática da governança corporativa como
"conjunto de normas de conduta para a empresa, administradores e controladores consi-

deradas importantes para uma boa valorização das ações e outros valores mobiliários emi-
tidos pela companhia".Yamamoto (2003 p. 42) caracteriza uma amplitude maior: "a estru-
tura da governança especifica atribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferen-
tes participantes da empresa ... e detalha regras e procedimentos para tomada de decisão
no que se refere a assuntos corporativos". Esses procedimentos colocam a empresa, peran-
te aos investidores, num patamar diferenciado de relacionamento com o mercado, confe-
rindo a confiabilidade e a segurança, atributos muito bem vistos pelo investidor.

Existem alguns princípios não rígidos que norteiam a adoção da prática da governança

corporativa:

• proteção aos direitos dos acionistas;
• tratamento equânime dos acionistas;
• disclosure e transparência da companhia; e
• responsabilidade clara e definida dos administradores na gestão da empresa. (CA-

VALCANTE e MISUMI, 2001, p 181).
O objetivo desses princípios é assegurar ao investidor um ambiente institucional que

proteja os seus direitos contra atos que venham a prejudicar seus interesses.

4. Custos das Empresas Abertas
Ao abrir o capital, a empresa incorre em custos, tanto no processo de abertura quan-

to na manutenção da sua condição de empresa de capital aberto. Os custos dessa abertura,
em suas diversas etapas, que devem ser considerados desde os estudos preliminares, po-

dem ser divididos em quatro grupos:
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• custos legais e institucionais: são custos referentes ao atendimento às exigências
legais, pagamento de taxas, anuidades, serviços e afins;

• custos de intermediação financeira: são custos oriundos da atividade da instituição
financeira coordenadora Custos de publicação, publicidade e marketing;

• custos internos da empresa: são custos com alocação de pessoal para acompanha-

mento do processo, montagem de estrutura interna (departamento de acionistas, conse-
lhos, etc) para dar suporte à abertura; e

• taxa de registro na Comissão de Valores Mobiliários(CVM): o pedido de registro
da emissão à CVM implica pagamento de taxa estipulada na lei 7.940/89 -Tabela "D" em
função do valor do registro.

O custo de uma subscrição no valor de R$ l50.000.000,00 teria em torno de 3,76%
do valor total da subscrição, observando que não está sendo levado em consideração os
honorários advocatícios, muito difíceis de estimar.2 As emissões seguintes tenderão a ter
seu custo reduzido. Segundo Lameira (2000, p. 49), "é importante lembrar que as emis-
sões posteriores tendem a apresentar menor custo relativo, em vista da diluição de deter-
minados custos lixos ou pelo lato de uma empresa já aberta exigir um menor esforço de
distribuição por ser reconhecida no mercado". Também é recomendável que a empresa
mantenha comunicação direta com acionistas através de comunicações. O atendimento
eficiente a eles e, conseqüente, transparência da companhia valorizam as ações negociadas
e,reduzem os custos de lançamentos futuros.

Para se manter na condição de empresa de capital aberto, a companhia incorre em
custos de caráter legal e outros de caráter voluntário, que assim se relacionam:

• Taxa Trimestral de Fiscalização das Companhias Abertas: taxa cobrada pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) correspondente a tabela "A" da lei 7.940/89 de acordo
com o patrimônio líquido, conforme a tabela:

Fonte: BOVESPA, Guia Bovespa de Abertura de Capital. Abril/2000. Disponível em
<http://www.bovespa.com.br>. Acesso em 12 nov. 2003.
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• Auditorias Externas: são custo dos honorários de auditores externos estimado
em R$ 100 mil anuais no Brasil.3

• Publicações: são custos com publicações exigíveis por efeito de lei como balanço,
demonstrações financeiras, etc, e outras publicações como a divulgação pública de atos
relevantes. O custo é estimado em R$ 170 mil por ano no país4.

• Anuidade da Bolsa de Valores: a anuidade da bolsa de valores depende do valor do
capital social.

• Departamento de Acionistas: conforme recomenda a BOVESPA (2000, p. 28), "a
Diretoria de Relações com Investidores deve manter uma estrutura de atendimento aos
investidores ou seus representantes ... e para cumprimento das obrigações para com a
CVM". Caso a empresa opte por terceirizar esse departamento, o custo é calculado em R$
22 mil anuais, no Brasil (l .000 acionistas e três eventos por ano).5

5. A Abertura de Capital e a Estratégia de Crescimento
das Empresas

Com a crescente redução dos subsídios de crédito, maiores garantias exigidas por
bancos para financiamentos, juntamente com taxas de juros consideradas altas, a abertura
de capital configura-se como uma alternativa viável, além de contribuir para o crescimen-
to da economia, permitindo ingresso de pequenos investidores a formas mais rentáveis de
investimento, ainda que incorrendo em maiores riscos. Conforme Assaf Neto (2001, p.226),
"esse processo de democratização do capital vem tornando-se mais interessante à medida
que a economia se abre a investimentos externos e reduz os subsídios ao crédito, tornando
os custos financeiros das empresas mais elevados".

Nessas circunstâncias, a abertura de capital deixa de ser, portanto, um simples aporte
de recursos, configurando-se como uma reestruturação da empresa para um perfil mais
competitivo, profissionalizado e moderno. Para financiar seu crescimento, a captação de
recursos, mediante abertura de capital, torna um aspecto bastante atraente a medida em
que não apresenta prazo determinado para resgate e, também, seu ônus (remuneração ao
investidor) atrelado ao desempenho da empresa.

A principal vantagem da abertura de capital para uma sociedade, é o prazo indeterminado dos
recursos levantados, não apresentando esses valores prazos específicos para resgate. A remune-
ração do capital integralizado depende, ainda, do sucesso do empreendimento, estando seu
pagamento vinculado às condições financeiras econômicas e financeiras apresentadas. (ASSAF
NETO, 2001, p. 226).

Em contrapartida, o investidor irá destinar sua aplicação naquelas empresas que de-
monstram boas perspectivas de crescimento e rentabilidade. Conforme apregoam
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Casagrande et. al. (2000, p. 40), " paralelamente, no caso de emissão de ações, ocorre a
divisão de risco com novos sócios e o aumento da alavancagem financeira."

Lembrando que a empresa pode lançar mão do mercado de capitais sempre que
necessitar de recursos para alavancagem de capital para financiar seu crescimento, Souza
(2003, p. 21) afirma que "o mercado de capitais pode ser uma fonte imediata ou potencial
de captação de recursos financeiros permanentes e pode tornar a empresa conhecida por
um público mais amplo de investidores e parceiros comerciais", o que evidencia a proxi-
midade da abertura de capital com a estratégia de crescimento da organização empresari-
al. Por isso mesmo, ela deverá trabalhar conforme apregoam as boas práticas de governança
corporativa, mantendo um bom nível de relacionamento com os acionistas e o mercado
no intuito de criar tradição e credibilidade para futuros lançamentos.

Muitas empresas do setor de varejo no Brasil apresentam crescimento considerável.
O próprio setor demonstra esse amadurecimento, principalmente, no setor de auto-ser-
viço (supermercadista), nada ficando a dever para países do primeiro mundo. Essas organi-
zações apresentam, como alicerce de sua estratégia de crescimento, gestão moderna e,
orientada na busca de qualidade para o cliente, uso de tecnologias modernas na gestão da
informação, responsabilidade social, ocupam posições de liderança em sua região.Tais ca-
racterísticas são muito bem vindas por investidores, caso a estratégia de crescimento aponte
para a abertura de capital.

As ressalvas significativas pertinentes são as que possuem gestão familiar. Ainda que
essa seja eficaz e produza resultados significativos no caso da abertura de capital, é um fato
que os investidores não vêem com bons olhos, pois as empresas têm que se desfazer dessas
condições para proceder a democratização do capital, posto que a cultura está permeada
por esse tipo de gestão.

5. l. A Profissionalização da empresa aberta

Ainda que a profissionalização seja inerente a qualquer empresa, o processo de aber-
tura impulsiona-a para a profissionalização, posto que as exigências legais catalisam o pro-
cesso no momento em que são definidas regras nesse sentido (criação do Conselho de
Administração, política de disclosure, governança corporativa, etc).

A abertura de capital desencadeia a aceleração da profissionalização atingindo dirigentes e todo
o quadro de pessoal. ... A empresa tem retornos surpreendentes neste processo. Dissemina-se
progressivamente entre todos os funcionários o compromisso perante acionistas que não estão
presentes fisicamente, mas que são representados por analistas que interpelam e visitam a com-
panhia. (BOVESPA, 2000, p.8)
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As conseqüências da profissionalização da empresa se refletem, também, no merca-
do consumidor da mesma. Uma vez que o mercado consumidor é cada vez mais exigente,
o profissionalismo confere a ela uma credibilidade maior junto ao seu público que conso-
me, aumentando as vendas e melhorando o relacionamento com clientes. Casagrande et.
al.(2000 p. 42) explicam que "o mercado demanda profissionalismo do corpo dirigente
das companhias abertas. Isso é benéfico para as empresas e podem exigir um período de
transição entre uma cultura antiga para uma mais profissional". E não só com clientes, mas
com o mercado como um todo.

A profissionalização é, portanto, mais que uma exigência à empresa aberta, é sua
própria conseqüência, pois se a abertura do capital exige adequações a uma postura mais
profissional, sua manutenção e continuidade acabam por decretar a irreversibilidade dessa
estrutura.

5.2. A imagem da empresa aberta

Empresas, que têm um público consumidor relativamente grande, que necessitam
cultivar e preservar uma boa imagem perante o público, têm na abertura de capital um
instrumento de melhoria e consolidação da imagem delas perante seu público. Segundo
Cavalcante e Misumi (2001, p. 158), sobre a abertura de capital, dizem que: "desencadeia-
se um processo de profissionalização, que eleva sua eficiência administrativa, criando a
imagem de empresa competente, séria, bem administrada e prestadora de bons serviços".

A imagem de uma empresa aberta, também, confere mais credibilidade junto ao
demais parceiros dessa, aumentando a confiança desses. Segundo Casagrande et al. (2000,
p. 40), "o aprimoramento da imagem institucional da empresa, junto aos meios financei-
ros, clientes e fornecedores, com conseqüente aumento da capacidade de negociação, é
outro aspecto positivo de uma abertura de capital bem elaborada.". Nessa mesma forma
de pensamento, Souza (2003, p. 21) corrobora essa idéia ao afirmar que

essa transparência c confiabilidade permitem à empresa maior poder de negociação com seus
fornecedores e consumidores, além de proporcionar mais espaço na imprensa, por meio de
fóruns multisetoriais, regionais e internacionais promovidos às empresas abertas.

Conforme pôde ser visto, a abertura de capital tem suas conseqüências na imagem
da empresa e um bom planejamento de marketing pode lançar mão dessa característica
para consolidar essa imagem junto a seu público, principalmente, se a mesma está inserida
num mercado cuja composição é do público geral6.

24 Revista ANGRAD - V. 6, N. I, Jan./Fev./Mar. 2005



Abertura de capital no varejo como uma estratégica de crescimento competitivo

Considerações Finais

Conforme visto neste trabalho, a abertura do capital é uma alternativa bastante viá-
vel para financiar novos projetos de uma empresa, principalmente, quando esses objetivam
o crescimento. Assim sendo, é recomendável que seus gestores analisem essa alternativa,
não só pela alavancagem financeira que essa opção representa, mas também seus desdobra-
mentos na adequação da estrutura e da cultura da organização às exigências do mercado de
auto-serviço.

A decisão de abrir o capital, contudo, não deve ser analisada apenas à luz das proje-
ções financeiras, ainda que essas tenham um peso considerável no estudo de viabilidade,
tendo o poder, inclusive, de inviabilizar todo o processo. Os outros desdobramentos como
profissionalização, mudança de cultura, imagem junto ao público, entre outros, também
são quesitos que, apesar de não poderem ser quantificados ou projetados financeiramente,
merecem destaque por alçar a organização a um patamar diferenciado no mercado e pela
mudança conjuntural impetrada por essa nova condição.

O processo de abertura exigirá, portanto, muita reflexão por parte dos gestores da
empresa, pois é um processo que exporá essa ao público e aos órgãos governamentais
fiscalizadores, fará com que passe constantemente por processos de auditoria e, principal-
mente, obrigará a ter um relacionamento com o público investidor que seja permeado por
transparência e confiabilidade. Há, ainda, o fato da economia brasileira estar passando por
um período de consolidação, estando sujeita a oscilações por motivos diversos, evidenci-
ando sua fragilidade, o que pode comprometer futuras emissões de papéis.

É importante observar que esse processo não se encerra apenas numa emissão de
papéis. O sucesso de uma primeira emissão e as futuras gestões da empresa, principalmen-
te no que diz respeito à rentabilidade e distribuição de dividendos, definirão o sucesso de
futuras emissões, ainda que para isso, também, contribuirão à configuração do segmento
de auto-serviço e à conjuntura da economia brasileira no período de emissão.

A abertura de capital, apesar de todas as vantagens enumeradas e demonstradas, não
deve ser considerada uma panacéia. Depois que a organização toma a decisão de abrir, a
reversibilidade desse processo pode ser extremamente onerosa à empresa. Por isso mes-
mo, a abertura de capital requer uma profunda introspecção, demandando uma análise
extremamente criteriosa, um olhar para dentro de si mesma. Em suma, um exercício de
vocação dos proprietários da empresa, no sentido em que esses deverão olhá-la pelo pris-
ma de uma pluralidade de interesses de uma comunidade de investidores e não mais de
seus próprios, com certeza, a empresa terá um papel social muito mais importante no
desenvolvimento da economia brasileira.
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