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Agenda: 
 

1. Introdução ao Mercado de Capitais; 

 

2. Conceito geral da Oferta Pública de Distribuição de Ações e de Oferta Pública 

Inicial (“IPO”); 

 

3. Preparação necessária – “IPO Readiness”; 

 

4. IPO no Brasil – etapas e cronograma; 

 

5. Follow-on: Oferta Pública Primária de Distribuição de Ações segundo a ICVM 

400/03 (com registro na CVM) e a ICVM 476/09 (sem registro na CVM); 

 

6. Segmentos Especiais de Listagem da BM&FBovespa – Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado; e 

 

7. Panorama Atual do Mercado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introdução ao  

Mercado de Capitais 



Financiamento da Companhia com recursos de 

terceiros: Mercado Financeiro X Mercado de Capitais 

Mercado Financeiro: 

 

 Principal característica: intermediação 

 

 

Poupador 
Instituição 

Financeira $ 

(ponta superavitária)  (ponta deficitária) (risco) 

Tomador 
$ 



Financiamento da Companhia com recursos de 

terceiros: Mercado Financeiro X Mercado de Capitais 

 

 O mercado financeiro, apesar de ser o principal meio de 

fornecimento de crédito para o desenvolvimento das atividades 

econômicas do país, não é a única opção de captação de recursos; 

 

 Com as novas regras do Comitê de Basiléia, a capacidade de 

concessão de financiamento pelas instituições financeiras ao redor 

do mundo será reduzida a medida em que maior índice de capital 

para a realização do mesmo volume de operações passará a ser 

exigido; 

 

 O mercado de capitais passa, portanto, a ser uma 

alternativa/necessidade para o acesso a recursos de terceiros. 



Financiamento: Mercado Financeiro X Mercado 

de Capitais 

Mercado de Capitais  

 

 Principal característica: desintermediação 

 

 

Poupadores Companhias 

Oferta pública  

de valores mobiliários 

Participação 

Dívida 

Instituição 

Financeira 

(Distribuidores) 

$ 



Financiamento da Companhia com recursos de 

terceiros: Mercado Financeiro X Mercado de Capitais 

Mercado de Capitais  
 

 

 O mercado de capitais é o mercado por meio do qual os emissores 

acessam diretamente recursos dos poupadores (investidores), por 

meio da emissão pública de valores mobiliários; 

 

 Constituído pelas bolsas de valores, mercados de balcão, 

corretoras, bancos de investimento e outras instituições financeiras 

autorizadas; 



Financiamento: Mercado Financeiro X Mercado 

de Capitais 

Mercado de Capitais  

 

 Principais títulos negociados: valores mobiliários (ações, 

debêntures, notas promissórias, bônus de subscrição, certificados 

de depósito de ações e demais derivativos autorizados à 

negociação, dentre outros); 

 

 A CVM, sob tutela do Conselho Monetário Nacional – CMN, é a 

autarquia competente para criar normas e fiscalizar as operações 

de mercado de capitais. 

 

 

 



Financiamento: Mercado Financeiro X Mercado 

de Capitais 

Mercado de Capitais  

 

 Nas operações de mercado de capitais, as instituições financeiras 
passam a ter um papel coadjuvante, na medida em que a relação 
se dá diretamente entre o emissor do título e o investidor, que 
assume sozinho o risco do investimento (desintermediação); 

 

 Por essa razão, a maior preocupação da regulação do mercado de 
capitais é permitir o acesso à informação de qualidade pelo 
investidor que, por estar fora da empresa, não possui o mesmo 
nível de informação que aquele que já é acionista ou que é um 
membro da administração da empresa. 



Financiamento: Mercado Financeiro X Mercado 

de Capitais 

Mercado de Capitais  
 

 Uma vez na posse da informação, o investidor terá condições de 
formar um melhor entendimento dos riscos aos quais está exposto 
pelos seus investimentos e, assim, tomar uma decisão mais 
embasada; 

 

 A ideia é que quem quer comprar tenha a mesma informação de 
quem quer vender. 

 

 Por conta disso, os emissores de títulos são obrigados a divulgar 
(dar “disclosure”) dados sobre a empresa, seus negócios, projeções 
futuras e, principalmente, os riscos associados a sua atividade. 
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Conceito geral de Oferta 
Pública de Distribuição 

de Ações e de Oferta 
Pública Inicial (“IPO”); 



Conceito de Oferta Pública de Distribuição de 

Ações 

 Oferta pública de distribuição é o processo de colocação, pela 

companhia (oferta primária) ou pelos titulares de valores mobiliários 

de sua emissão (oferta secundária), mediante apelo ao público, de 

uma determinada quantidade de títulos e valores mobiliários para 

venda.  
 

 Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários pode ocorrer 

no Brasil sem o prévio registro na CVM (Lei n.º 6.385/76, artigo 19). 
 

 A caracterização de uma oferta como pública ou privada determina 

a necessidade ou não de registro na CVM e, consequentemente a 

tutela do investidor. 
 

 O QUE CARACTERIZARIA UMA OFERTA COMO SENDO 

PÚBLICA? 



Conceito de Oferta Pública de Distribuição de 

Ações 

Requisitos legais:  

 

 Elementos objetivos (Lei n.º 6.385/76 e ICVM 400/03): 
 

 Utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, 

prospectos ou anúncios destinados ao público; 
 

 Procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de 

empregados, agentes ou corretores;  
 

 Negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao 

público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação;  
 

 Utilização de publicidade, cartas, anúncios, avisos, através de 

meios de comunicação de massa ou  eletrônicos, com o objetivo de 

promover a alienação ou subscrição de valores mobiliários. 
 



Conceito de Oferta Pública de Distribuição de 

Ações 

 

 Elementos subjetivos: características dos destinatários da Oferta 
 

 (i) quem e quantos são; nível de sofisticação (necessidade de 
proteção que seria conferida pelo registro); acesso às 
informações necessárias para tomada de decisão; existência de 
relacionamento prévio com emissor ou ofertante, no sentido de 
prover acesso à informação (Parecer CVM 133/79). 

 

 Requisitos legais são apenas indicativos para a caracterização de 

uma oferta como pública. A análise deve ser feita caso a caso, com 

base nas características específicas apresentadas. 
 

 
 

 



Conceito de Oferta Pública Inicial (“IPO”) 

 A Oferta Pública Inicial de Ações ou “IPO” (do termo em inglês, 

“Inicial Public Offer”) se enquadra como uma Oferta Primária, i.e. 

uma oferta registrada na CVM segundo a qual a companhia aberta 

(S.A.) emite e coloca à venda novas ações e os recursos dessa 

venda vão para o seu caixa; 
 

 É comum em processos de IPO que algum acionista, geralmente, o 

controlador, aproveite a ocasião e também registre uma Oferta 

Pública Secundária para que ele venda parte de suas ações na 

mesma oportunidade, fazendo ele jus ao proveito financeiro dessa 

operação. 
 

 Ser registrada como companhia aberta categoria “A” (pode emitir 

ações e negocia-las em Bolsa/mercado organizado) é requisito para 

a realização de IPO. Por essa razão, os pedidos de registro de IPO 

e de companhia aberta categoria “A” são feitos simultaneamente. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 Preparação necessária – 
“IPO Readiness” 



Preparação Necessária – “IPO readiness” 

 O pedido de registro de IPO acompanhado do pedido de registro de 

companhia aberta são instrumentalizados por meio dos seguintes 

documentos: o prospecto da Oferta, que traz informações 

detalhadas acerca dos termos da Oferta, e o formulário de 

referência, que traz informações detalhadas acerca da companhia 

emissora e que deverá ser periodicamente atualizado daí em diante, 

sempre que mudanças sujeitas a reporte ao mercado e/ou à CVM 

ocorrerem na companhia. 

 

 Para poder submeter um pedido de registro de companhia aberta 

categoria “A”, a companhia precisa já cumprir com os requisitos 

previstos na ICVM 480/09, i.e. ela deve já funcionar como uma 

companhia aberta categoria A de fato, de maneira que o deferimento 

do registro pela CVM seja um reconhecimento de direito de uma 

realidade. 

 



Preparação Necessária – “IPO readiness” 

 Nesse contexto, faz-se necessária a preparação da companhia para 

atender aos requisitos previstos na ICVM 480/09 e na ICVM 400/03, 

trabalho este que chamamos de “IPO Readiness”. 

 

 Diversos assessores externos atuam no processo de “IPO 

Readiness”, tendo o escritório de advocacia contratado pela 

companhia emissora um papel fundamental na orientação aos 

acionistas, à companhia e a seus administradores acerca das 

mudanças que precisam ser implementadas como parte da 

preparação para o IPO. 

 

 Muitas vezes se faz necessária uma mudança cultural na empresa, 

vez que, como resultado do IPO, ingressarão novos sócios que 

investirão na companhia e, em troca, desejarão/terão direito a ter 

influência sobre as decisões tomadas e exigirão um nível maior de 

reporte e transparência que o(s) acionista(s) controlador(es) 

estavam acostumados a dar. 
 



Preparação Necessária – “IPO readiness” 

Cronograma ideal de envolvimento dos assessores 

externos 

19 

Auditor 
Independente 

Advogados 
da 

Companhia 

Intermediário 
Financeiro 

Advogados 
do 

Intermediário 
IPO 

2 a 3 anos 1 ano 6 meses 3 meses 

Envolvimento do 
escritório de advocacia 

é fundamental nessa 
fase 



Preparação Necessária – “IPO readiness” 

 Antes de decidir quanto à abertura ou não do capital, deve-se 
analisar a questão levando em conta, de um lado, os benefícios 
trazidos por negociar suas ações em mercados públicos e, de outro, 
as obrigações adicionais, esforços e custos trazidos pela condição 
de companhia aberta categoria A.  
 

 Em regra, a abertura de capital é um processo que demanda tempo, 
com um custo total considerável de realização e que demanda 
substancial atenção de membros chave da administração da 
companhia fora de suas atividades do dia-a-dia.  
 

 É importante que, uma vez que os acionistas e administradores da 
companhia tomem a decisão de realizar o IPO, que iniciem a 
preparação da companhia independente das condições de mercado, 
para que tenha-se tempo de absorver as novas condutas de maneira 
que elas passem integrar a rotina da companhia, antes do registro de 
companhia aberta categoria “A” ocorrer. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 IPO no Brasil 



IPO no Brasil 

Etapas da Oferta e cronograma 
 

 Contratação dos auditores independentes e do escritório de 
advocacia brasileiro que assessorarão a companhia; 

 Preparação da companhia – “IPO Readiness”; 

 Contratação do Diretor de Relações com Investidores; 

 Contratação do escritório de advocacia americano que também 
assessorará a companhia, vez que, historicamente, mais de 60% 
das ações de IPOs brasileiros são compradas por investidores 
estrangeiros; 

 Planejamento e definição da estrutura da oferta – Primária apenas 
ou Secundária também? Free float de quanto? Mercado alvo? 
Negociar ou não no exterior? Adesão ou não a um segmento 
diferenciado de governança da BM&FBovespa (Nível 1, Nível 2, 
Novo Mercado)? etc. 



IPO no Brasil 

Etapas da Oferta e cronograma 
 

 Contratação da instituição financeira intermediária coordenadora do 
IPO (underwritter), que contratará o próprio escritório de advocacia 
para assessora-la; 

 Auditoria Legal e Contábil (auditor independente); 

 Deal Road Show e Bookbuilding; 

 Elaboração do prospecto e do formulário de referência; 

 Publicação dos avisos e anúncios; 

 Submissão do pedido de registro do IPO à CVM/Anbima (ICVM 
471/08); 

 Caso não sejam formuladas exigências pela CVM, publicação do 
aviso de início e começo da negociação das ações ofertadas em 
Bolsa. 

 Publicação de anúncio de encerramento do IPO. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Follow-on: Oferta 

Pública Primária de 
Distribuição de Ações 

segundo a ICVM 400/03 
e a ICVM 476/09 



Follow-on no Brasil 

 

 Follow on é como são chamadas no mercado as ofertas públicas de 

distribuição de ações que sucedem o IPO da companhia. 

 

 A regulação da CVM admite 2 (dois) tipos de Follow on: as ofertas 

sujeitas a registro na CVM (ICVM 400/03) e as ofertas dispensadas 

de registro (ICVM 476/09). 

 

 A Oferta sujeita a registro obedecerá procedimento similar ao do 

IPO, com a diferença que não será necessário submeter pedido de 

registro de companhia aberta categoria “A” porque a empresa já o 

tem. 

 



Follow-on no Brasil 

 A Oferta regida pela ICVM 476/09 prescinde de registro na CVM e 
possui algumas características específicas: 

 

 deve ser dirigida a um número restrito de investidores qualificados (máximo 

de 75) e vendida a apenas 50 (cinquenta) investidores de mesma natureza; 

 esforços restritos de distribuição – sem apelo ao público; 

 não há ticket mínimo – observar a razoabilidade do custo da Oferta x valor 

que se pretende captar; 

 restrição à negociação (lock-up period) de 90 (noventa) dias aplicável à 

negociação de outros valores mobiliários, que não ações, bônus de 

subscrição e certificados de depósito de ações; 

 necessidade de contratação de instituição financeira intermediária; 

 nível de informações divulgadas é menor; 

 não é necessário elaborar prospecto; 

 processo mais barato que uma Oferta (IPO ou Follow on) realizada nos 

termos da ICVM 400/03. 
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Segmentos Especiais de 
Listagem da 

BM&FBovespa – Níveis 
Diferenciados de 

Governança 
Corporativa: Nível 1, 

Nível 2 e Novo Mercado 



BM&FBOVESPA  

Comparativo dos Segmentos de Listagem 

 

 

28 

BOVESPA MAIS 

(a partir de 

23/5/2014)

Características das Ações 

Emitidas

Permite a 

existência de 

ações ON e PN 

(com direitos 

adicionais)

Permite a existência 

de ações ON e PN 

(conforme 

legislação)

Permite a existência 

de ações ON e PN 

(conforme 

legislação)

Percentual Mínimo de 

Ações em Circulação (free 

float)

25% de free float 

até o 7º ano de 

listagem

Não há regra

Distribuições públicas de 

ações
Não há regra Não há regra

Vedação a disposições 

estatutárias (a partir de 

10/05/2011)

Quórum 

qualificado e 

"cláusulas pétreas"

Composição do Conselho 

de Administração

Mínimo de 3 

membros 

(conforme 

legislação)

Vedação à acumulação de 

cargos (a partir de 

10/05/2011)

Não há regra Não há regra

Presidente do conselho e diretor presidente ou principal 

executivo pela mesma pessoa (carência de 3 anos a partir da 

adesão)

No mínimo 25% de free float

Esforços de dispersão acionária

Limitação de voto inferior a 5% do 

capital, quórum qualificado e "cláusulas 

pétreas”

Não há regra

Mínimo de 5 membros, dos quais pelo 

menos 20% devem ser independentes 

com mandato unificado de até 2 anos

Mínimo de 3 membros (conforme 

legislação)

NOVO MERCADO NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL

Permite a existência somente de ações 

ON



BM&FBOVESPA  

Comparativo dos Segmentos de Listagem 
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BOVESPA MAIS 

(a partir de 

23/5/2014)

Obrigação do Conselho de 

Administração (a partir de 

10/05/2011)

Não há regra

Demonstrações Financeiras
Conforme 

legislação

Reunião pública anual Facultativa Facultativa

Calendário de eventos 

corporativos
Facultativo

Divulgação adicional de 

informações (a partir de 

10/05/2011)

Política de 

negociação de 

valores 

mobiliários

Não há regra

Concessão de Tag Along

100% para ações 

ON e PN (a partir 

de 10/5/2011)

Oferta pública de aquisição 

de ações no mínimo pelo 

valor econômico

Adesão à Câmara de 

Arbitragem do Mercado
Obrigatório Facultativo

Obrigatório

Política de negociação de valores mobiliários e código de 

conduta

100% para ações ON 80% para ações ON (conforme legislação)

Obrigatoriedade em caso de cancelamento de registro ou 

saída do segmento
Conforme legislação

Manifestação sobre qualquer oferta 

pública de aquisição de ações da 

companhia

Não há regra

Traduzidas para o inglês Conforme legislação

Obrigatória

NOVO MERCADO NÍVEL 2 NÍVEL 1 TRADICIONAL



 
 
 
 
 
 
 
 

7 Panorama Atual do 
Mercado 



Panorama Atual do Mercado 

 

 

 O mercado de capitais brasileiro encontra-se “fechado” para a 

realização de ofertas públicas de distribuição de ações devido às 

condições macro econômicas – perspectiva de melhora a partir de 

2018; 

 

 Os movimentos que estão ocorrendo agora visam à renegociação 

de títulos de dívida apenas; 

 

 Momento ideal para se preparar para um IPO ou Follow on tendo em 

vista que agora o custo de oportunidade é menor. 

 

 



Obrigada! 

 
Ludmila Holtz (ludmila.holtz@lpadv.com.br) 

(11) 3879-2800 

março de 2016 

Esta apresentação é de autoria dos advogados da Loeser e Portela Advogados, aos quais pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não 

deve ser, de forma alguma, fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o atendimento de uma necessidade ou o 

alcance de um resultado específico, não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas mediante a análise de um 

caso concreto. Trata-se, portanto, de uma mera demonstração do panorama legal sobre a matéria objeto da apresentação no momento de sua 

elaboração. Não nos responsabilizamos pela atualização de seu conteúdo.  


