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RESUMO 

 

A maioria das pessoas sabe o que é a bolsa de valores ou ao menos já ouvir falar sobre 

ela, porém dificilmente alguém conhece o caminho que uma empresa deve passar para poder 

negociar suas ações no pregão. Este trabalho tem o objetivo de esclarecer essa dúvida 

apresentando aspectos da história deste segmento, explicando conceitos e definições, definindo 

as etapas e custos envolvidos no processo. São tratadas ainda questões organizacionais e 

culturais que devem ser levadas em conta antes, durante e depois do processo de abertura de 

capital. Este artigo ainda apresenta um exemplo prático de um caso de sucesso da empresa 

Magazine Luiza em seu processo de IPO. 

 

Palavras chave: IPO, underwriting, subscrição, ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Most people know what the stock exchange is, or at least already hear about it, but 

hardly anyone knows the way a company should go in order to trade its. This paper aims to 

clarify this doubt by presenting aspects of the history of this segment, explaining concepts and 

definitions, defining the stages and costs involved in the process. It also addresses 

organizational and cultural issues that must be taken into account before, during and after the 

IPO process. This article also presents a practical example of a successful case of Magazine 

Luiza company in its IPO. 

 

Keywords: IPO, underwriting, stocks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração de uma empresa não é uma tarefa simples. O sucesso do 

empreendimento depende do trabalho dos gestores em atingir positivamente todos os 

steakholders. Seja para se manter no mercado ou para ganhar market share, novos projetos 

devem ser estruturados, processos atualizados e sistemas revisados. 

Este cenário pode resultar na necessidade de capitalização da empresa, seja para o 

objetivo que for. Para resolver esta questão, a companhia pode optar, por exemplo, em 

desmobilizar seu patrimônio, ou seja, transformar os ativos imobilizados em ativos circulantes. 

Outra forma é por meio de empréstimo de capital de giro, sendo necessário todo cuidado e 

gestão dos juros envolvidos, o qual varia de acordo com o banco utilizado. Quando é necessária 

uma arrecadação de recursos financeiros em maiores escalas, uma solução é abrir o capital da 

empresa. Torná-la uma sociedade anônima e comercializar suas cotas na bolsa de valores é uma 

manobra administrativa de grande poder aquisitivo e com resultados duradouros.  

Não é raro administradores, diretores ou mesmo conselheiros de empresas 

desconhecerem as etapas envolvidas no processo de oferta pública dos papéis emitidos pelas 

suas companhias. Este trabalho pode ser utilizado como um documento orientativo para aqueles 

profissionais que estão em processo de abertura de capital, ou pretendem realiza-lo, em seus 

empreendimentos e não possuem conhecimento algum sobre os trâmites envolvidos. A leitura 

também é construtiva para leigos que pretendem ter um primeiro contato com o assunto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O que é uma IPO? 

 

IPO é a sigla em inglês para Inicial Public Offering, que significa oferta pública inicial. 

Trata-se do procedimento adotado pelas empresas, até então de capital fechado, a fim de realizar 

a abertura dos seus capitais e disponibilizar suas ações para negociação na bolsa de valores. 

Como o próprio nome diz, é a ocasião em que a companhia faz sua primeira oferta pública e, 

para tal, uma série de documentos devem ser elaborados e obrigações precisam ser respeitadas. 

A sigla de 3 letras em inglês é a maneira mais comum de se fazer referência ao processo, porém 

ele também é conhecido como underwriting ou subscrição de ações (O AUTOR, 2018). 

 

 O que é bolsa de valores? 

 

Quando uma empresa abre seu capital e emite papéis, ou ações, ela precisa de um meio 

para dar suporte às negociações de compra e venda. É na bolsa de valores que essas transações 

acontecem. A bolsa de valores é uma empresa que pode se apresentar como sociedade anônima 

ou sociedade civil, sendo esta última o modelo menos usual. É a bolsa de valores que 

regulamenta os pregões, procedimentos e transparência das operações ali realizadas. Também 

são negociados nela outros valores de variáveis, tais como fundos imobiliários e opções. 

Usualmente cada país possui uma bolsa de valores principal, com maior movimentação 

e impacto econômico. No entanto, podemos encontrar países com mais de uma operadora de 

valores mobiliários como, por exemplo, os Estados Unidos, o qual utiliza as bolsas NYSE 

Euronext e NASDAQ OMX. A tabela 1 relaciona as bolsas de valores mais notáveis no planeta, 

suas localizações e quais economias as utilizam. 
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Tabela 1: As principais bolsas de valores do mundo e suas localizações. 

 Bolsa de Valores Países Cidade de Localização 

1 NYSE Euronext 

 Estados Unidos Nova Iorque 

 União Europeia 
Amsterdã, Bruxelas, Lisboa, 

Paris e  Londres 

2 NASDAQ OMX 
 Estados Unidos 

New York City 
 União Europeia 

3 
Tokyo Stock 

Exchange 
 Japão Tokyo 

4 
London Stock 

Exchange 

 Reino Unido 
Londres 

 Itália 

5 
Shanghai Stock 

Exchange 
 China Xangai 

6 
Hong Kong Stock 

Exchange 
 Hong Kong Hong Kong 

7 
Toronto Stock 

Exchange 
 Canadá Toronto 

8 B3  Brasil São Paulo 

9 

Australian 

Securities 

Exchange 

 Austrália Sydney 

10 Deutsche Börse  Alemanha Frankfurt am Main 

11 
SIX Swiss 

Exchange 
 Suíça Zurique 

12 
Shenzhen Stock 

Exchange 
 China Shenzhen 

13 
BME Spanish 

Exchanges 
 Espanha Madrid 

14 
Bombay Stock 

Exchange 
 Índia Mumbai 

15 Korea Exchange  Coreia do Sul Seul 

Fonte: O AUTOR, 2018. 
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Acredita-se que a primeira organização dessa natureza surgiu em Bruges, Bélgica, no 

século XV. O termo “bolsa”, segundo a história, tem origem no nome de um senhor chamado 

Van der Burse. Os comerciantes se reuniam na casa dele a fim de realizar negócios, compra e 

venda de matérias primas valiosas e moedas. Com o passar do tempo, outras bolsas de valores 

surgiram, mas apenas no século XIX que algumas delas passaram a operar apenas valores 

mobiliários, transformando-se assim nas operações que conhecemos atualmente.  

A história da bolsa de valores do Brasil se iniciou em 1845 com a regulamentação da 

atividade em território nacional. Em 1890 ocorreu a fundação da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) e em 2008, houve sua fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), 

originando a antiga BM&FBOVESPA. Já em 2017, mais uma fusão foi realizada, desta vez 

entre a BM&FBOVESPA e a CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

Títulos). Seu resultado originou a atual bolsa de valores do Brasil, a B3. Seu nome é uma 

referência às palavras Brasil, bolsa e balcão. Existe ainda a BVJR (Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro), mas nela atualmente são negociados apenas títulos da dívida pública. (GOMES, 2018) 

 

Figura 1: Fachada da B3, a principal bolsa de valores brasileira. 

 

Fonte: INFOMONEY, 2018. 

 

 Capital de Terceiros e Capital Próprio 

 

 Capital são fundos de longo prazo de uma empresa, ou seja, os passivos do balanço 

patrimonial com exceção do passivo circulante. O capital de terceiros, também chamado de 
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dívida, abrange o endividamento a longo prazo. O Capital próprio, ou patrimônio líquido, são 

os fundos de longo prazo fornecidos pelos acionistas. Uma empresa consegue obter capital 

próprio internamente, retendo lucros ao invés de distribuí-los aos acionistas sob a forma de 

dividendos. Também pode-se obter capital próprio externamente, vendendo ações ordinárias ou 

preferenciais. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta as principais diferenças 

entre capital de terceiros e capital próprio. 

 

Tabela 2: Principais diferenças entre capital de terceiros e capital próprio. 

Característica 
Capital de 

Terceiros 
Capital Próprio 

Influência nas decisões da 

administração 
Não Sim 

Direito sobre resultados e 

ativos 

Preferencial em 

relação ao Capital 

Próprio 

Subordinado ao capital 

de terceiros 

Prazo de vencimento Determinado  Indeterminado 

Tratamento fiscal Dedução de juros Não há dedução 

Fonte: GITMAN, 2011. 

  

Os titulares de ações, ao contrário dos credores, são os proprietários da empresa. Eles 

têm o direito a voto, podendo assim eleger o conselho de administração e votar questões da 

empresa, porém, esse direito só lhes é conferido quando a empresa infringe cláusulas 

contratuais. Os titulares do capital próprio têm direitos sobre resultados e ativos secundários 

aos dos credores. O direito dos acionistas sobre os ativos também é secundário ao direito dos 

credores. Se a empresa for a falência seus ativos serão vendidos e os recursos distribuídos na 

ordem: funcionários e clientes, governo, credores e, por fim, titulares do capital. Sendo eles os 

últimos a receber a distribuição dos ativos, eles esperam receber maiores retornos por meio de 

dividendos ou por valorização da ação. (GITMAN, 2011) 

 

 

 



15 

 

 Ações Ordinárias e Ações Preferenciais  

 

 As ações emitidas por uma empresa são classificadas em dois grupos: ordinárias e 

preferenciais. 

 

2.4.1. Ações Ordinárias 

 

As sociedades estruturadas por ações emitem ações ordinárias com o intuito de levantar 

capital. Os verdadeiros proprietários, ou proprietários residuais, da empresa são os que detém 

ações ordinárias.   

 O capital de uma empresa pode ser fechado, quando pertence a um pequeno grupo de 

investidores, ou aberto, quando pertence a um grupo maior. Em geral, as pequenas empresas 

são fechadas e suas ações raramente são negociadas. As grandes sociedades por ações, são 

abertas e suas ações são negociadas ativamente nos mercados de valores.  

 As ações ordinárias podem ser vendidas com ou sem valor nominal, pois este não tem 

importância significativa no estatuto da empresa. As empresas muitas vezes emitem ações sem 

valor nominal, registrando seu valor ao preço de venda. Um baixo valor nominal é vantajoso 

nos estados onde são atribuídos impostos sobre as empresas baseando-se no valor nominal; se 

uma ação não tiver valor nominal, este é determinado arbitrariamente.  

 Outra característica das ações ordinárias é que o acionista possui direito de preferência 

na compra de papeis caso novas ações sejam emitidas; ou seja, neste cenário, o acionista pode 

manter sua proporcional participação no empreendimento. Isso, atrelado com o direito de voto, 

protege-o da diluição da sua propriedade.  

 Os acionistas ordinários não possuem garantia de recebimento de dividendos. Este 

pagamento é feito preferencialmente aos acionais preferenciais. Quem determina para quem e 

qual valor será distribuído é o conselho de administração da empresa.  

 

2.4.2. Ações Preferenciais 

 

Como o nome diz, este tipo de ação entrega aos acionistas privilégios que são concedidos 

aos detentores de ações ordinárias. Aos acionistas preferencias são entregues dividendos 
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periódicos, podendo estes ser ou não atrelados ao valor nominal da ação. No primeiro caso, das 

ações preferenciais com valor nominal, o dividendo a ser repassado possui elo com uma 

porcentagem estabelecida em relação ao valor declarado do papel. Já as ações preferenciais sem 

valor nominal acarretam em um pagamento periódico de certo valor monetário. 

 Os detentores de ações preferenciais possuem predileção em relação aos ordinários na 

distribuição dos lucros da empresa. São os primeiros a receber o repasse financeiro feito pela 

administração da empresa. Caso o pagamento do dividendo acordado não exista, os acionistas 

ordinários não receberão valor algum. Outro ponto onde os acionistas preferenciais se 

sobressaem em relação aos ordinários é quanto a liquidação dos ativos de uma empresa no caso 

de falência. O valor a que os proprietários de ações preferenciais estão conectados é usualmente 

igual ao valor declarado como nominal ao da ação preferencial. 

 Por outro lado, esses acionistas não possuem direito a voto, pois estão em um cenário de 

menor risco. Como seus dividendos estão blindados por regulamentos e obrigações da empresa, 

possuem garantia de recebimento, o que lhes tira o direito de cotação. (GITMAN, 2011) 

 

 Capital de Risco 

 

 Também chamado de venture capital, o capital de risco é investimento inicial feito por 

terceiros afim de aumentar o patrimônio da empresa. Os investidores desse mercado são 

chamados de capitalistas de risco ou venture capitalists.   

 

 Abertura de Capital 

 

 Ao decidir abrir seu capital, uma empresa possui três maneiras de o fazer. São elas: 

I. Oferta de direitos: A empresa faz a emissão de ações e as vende para os acionistas 

existentes;  

II. Colocação privada: A empresa faz a emissão de ações e as vende a um investidor, ou 

grupo, específico;  

III. Oferta pública: A empresa faz a emissão de ações e as vende para investidores em geral.  

 Este trabalho vai abordar questões relacionados a este último método apresentado, a 

oferta pública, mais especificadamente quando ligadas à oferta pública inicial (IPO).  
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 Por Que Realizar Uma IPO 

 

 A decisão de emitir ou não uma IPO está atrelada ao business plan de cada instituição. 

Os motivos são os mais variados e particulares. Aumentar o capital é sem dúvida a premissa de 

necessidade, mas é no destino deste capital que está a singularidade de cada operação. Existem 

empresas que procuram aumentar seu capital para entrar em um novo segmento de mercado 

enquanto outras querem expandir no próprio ramo de atuação. Existem as que buscam 

aquisições de maquinários e estrutura fabril em contrates com outras que visam incorporar áreas 

para atuação, por exemplo na exploração de poços de petróleo. 

 

 Em Qual Momento Realizar Uma IPO 

 

 Via de regra não existe um documento que orienta o momento certo de abertura 

do capital de uma empresa, no entanto algumas questões estratégicas devem ser tomadas. Uma 

companhia que planeja emitir uma IPO está visando capitalização, portanto, deve-se ter 

objetivos claros. Com isso, a análise de cenário e gerenciamento de recursos internos e externos 

se estende para as demais áreas de influência no projeto. É tido como uma boa prática relacionar 

as necessidades da operação com quantidade de recursos necessários para sua realização; assim 

como prospectar a quantidade de profissionais envolvidos (funcionários ou de empresas de 

consultoria a serem contratadas), atualizações de estrutura física e qualquer outra mudança. 

Todos os aspectos físicos devem ser conectados com o tempo planejado de 

implementação da IPO. Não existe uma tabela que possa descrever quanto tempo uma empresa 

levará para concluir tal ação. Os processos de IPO são recheados de detalhes e reuniões de 

tomadas de decisão; com isso, podem durar meses ou mesmo passar de um ano. 

 Considerando que o tempo é um fator de importância para todo empreendimento, os 

administradores e coordenadores de IPO devem trabalhar cuidadosamente com aspectos 

externos. Por exemplo, notícias políticas e o cenário internacional influenciam diretamente nas 

transações e negociações nacionais. Por mais que os regulamentos de abertura de capital não 

estejam atrelados às manobras internacionais, é necessário trabalhar com mudanças de cenário 

para evitar qualquer surpresa e descaracterização do objetivo. 
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 Cuidados ao Realizar Uma IPO 

 

 Muitos investidores acreditam que abrir o capital de uma empresa só proporciona 

benefícios para a empresa, mas alguns cuidados devem ser tomados em tal decisão. Realizar 

um estudo de valor de mercado pode auxiliar a quantificar e prever a reação do mercado quando 

a companhia efetive sua IPO. Também devem ser considerados os retornos financeiros sob o 

ponto de vista dos investidores; deve-se assegurar que, mesmo com uma participação menor no 

valor total da empresa, seu capital cresça com a operação. Os steakholders não podem ser 

prejudicados em qualquer aspecto na nova fase da empresa. 

 Os investimentos do processo devem estar no planejamento orçamentário aprovado pelo 

conselho de administração. Abrir o capital deve trazer segurança ao corpo diretor. Deve-se levar 

em conta os investimentos monetários atrelados no processo de abertura e permanência como 

companhia aberta. Contabilizar o fator tempo no estudo e realizar estudos do break-even podem 

ajudar a empresa a ter uma visão mais clara do terreno que está prestes a pisar. Deve-se lembrar 

que abrir o capital não se diz respeito apenas a entrar para a lista Bovespa, mas sim que toda a 

estrutura financeira, econômica, contábil e de imagem de uma empresa estão diretamente 

relacionados com as transações feitas entre a pré-abertura e o call de fechamento da bolsa de 

valores. 

 

 Vantagens e Desvantagens de uma IPO 

 

 O objetivo final da operação carrega com ele uma série de propósitos de valorização do 

empreendimento. Porém, existem fatores onerosos ao longo do processo com os quais a 

companhia deve se preparar para trabalhar. Tanto as vantagens e as desvantagens da IPO devem 

ser cuidadosamente analisadas durante a fase de projeto estratégico da empresa a fim de evitar, 

ou minimizar, surpresas ao longo do caminho. Cada empresa possui seus critérios estratégicos 

a serem considerados e ponderados na tomada de decisão; porém, sob critérios empresariais, 

podemos citar: 
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 Vantagens:  

 Aumento do capital da empresa; 

 Imagem de mercado positivamente afetada pelo ganho de visibilidade; 

 Possibilidade de oferta de ações aos funcionários da companhia; 

 Aumento de liquidez patrimonial; 

 Valorização da marca. 

 

 

Desvantagens: 

 Presença de pressão por resultados por parte dos acionistas; 

 Custos relacionados com a abertura do capital, registro do processo e complience; 

 Obrigatoriedade de criar um meio comunicativo e informativo de RI (relação com os 

investidores) e atender diversos requisitos de divulgação de informações; 

 Caminho para fechar o capital, caso decidido, é oneroso e lento. 
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3. PROCEDIMENTOS E CUSTOS NA REALIZAÇÃO DE UMA IPO 

 

 Procedimentos envolvidos  

 

O processo para realizar uma IPO envolve muitas reuniões, relatórios e documentos. 

Exige a participação dos setores responsáveis da companhia, advogados e bancos. Toda a 

necessidade de transparência da operação, arquivamento de informações, provas e adequações 

técnicas tornam o processo lento. Oferecer publicamente ações da empresa é uma decisão que 

parte das cadeiras estratégicas da organização, após isso é uma boa prática criar, na estrutura 

organizacional, um comitê que cuidará das peculiaridades da IPO. Ao se aprovar o início do 

estudo de viabilidade e sequencia da operação, o caminho que uma empresa deve seguir para 

realizar sua oferta pública inicial é: 

I. Estudo estratégico da necessidade: É uma boa prática a empresa realizar 

estudos que apontem as necessidades da captação de recursos por meio da venda 

de papéis bem como suas vantagens e desvantagens. Resultados a curto, médio 

e longo prazo são importantes estarem relacionados para que os administradores, 

diretores e conselheiros da companhia possam analisar todos os cenários e então 

tomarem suas decisões.  

II. Contratar um banco de investimentos: Após decidir iniciar sua oferta pública, 

a empresa busca um banco de investimentos que tenha interesse em ser o 

articulador no processo. Algumas vezes são estes bancos de investimentos que 

propõem para as empresas que elas realizem uma abertura de capital. Após a 

decisão de dar continuidade ao processo, o banco de investimento, em conjunto 

com a empresa ou não, escolhe um coordenador para a operação. Sua função é 

orientar e acompanhar a empresa em todos os passos e sobre todos os 

documentos que serão necessários. 

III. Registrar processo na CVM (Comissão de Valores Mobiliários): Esta etapa 

consiste em registrar na CVM um processo de abertura do capital da empresa 

(instrução CVM nº480) e distribuição pública dos valores mobiliários (instrução 

CVM nº482). Vale destacar que previamente ao protocolo dos documentos na 

Comissão de Valores Mobiliários, é realizada a chamada due diligence. Trata-se 

de uma séria de condutas entre os advogados, auditores da empresa e 
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coordenador da operação com o objetivo de assegurar transparência e 

autenticidade dos dados a serem protocolados. 

IV. Divulgação pública: Somente neste estágio a oferta se torna de conhecimento 

público. São publicados o prospecto preliminar e o aviso de mercado. Além 

disso, inicia-se o chamado Road Show, que nada mais é do que um conjunto de 

divulgações da oferta a fim de quantificar e relacionar os interessados em 

comprar os valores a serem negociados pela oferta.  

V. Período de reservas de ações: Período no qual acontecem as reservas das ações 

por parte dos interessados em compra-las e a definição do valor unitário das 

cotas que serão negociadas. 

VI. Início das operações na bolsa de valores: Na sequência, a empresa começa a 

ter seus papéis negociados na bolsa de valores. Um lote suplementar de ações 

pode ou não ser lançado a fim de estabilizar a variação do valor do papel após 

seu lançamento. 

VII. Encerramento do processo: A empresa, juntamente com os advogados e 

coordenador do processo, elabora o documento de finalização da IPO.  

 

 Custos atrelados ao processo 

 

O valor final atrelado ao processo de abertura de capital e comércio de papéis na bolsa 

de valores varia de acordo com as características e abordagens de cada empresa. Entretanto, 

podem ser agrupados em custos de processo e custos após a abertura de capital. 

I. Custos de processo: Todo e qualquer custo, direto e indireto, envolvido na 

abertura de capital. São considerados custos internos (adequação da empresa 

com as normas) e externos (pagamento de taxas e serviços contratados). Entre 

eles, podemos citar: custos com regulamentações, contratação de serviços, taxas 

administrativas, marketing, elaboração do prospecto e material de divulgação, 

remuneração dos profissionais envolvidos e serviços de auditorias. 

II. Custos após a abertura do capital: São os custos gerados para a empresa 

depois de todo o processo ser finalizado, tais como: Departamento de RI (relação 

com os investidores), relatórios demonstrativos, anuidades da B3 e fiscalizações 

da CVM. 
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4. CASO DE SUCESSO – MAGAZINE LUIZA 

 

 Vanessa Papini Rossini, Gerente de Relações com Investidores da Magazine Luiza, 

empresa referência no ramo varejista nacional, concedeu uma entrevista via telefone a fim de 

contribuir para este trabalho. 

            O IPO da empresa aconteceu em meados de 2011, quando a empresa viu na abertura de 

capital uma oportunidade de capitalização para financiar um crescimento a longo prazo. A 

oferta foi dividida em parte primária e parte secundária. 

            Em coerência ao material apresentado anteriormente, Rossini explica que a quantidade 

e valor dos papéis ofertados foram resultados de análises de mercado, liquidez, análise jurídica 

e estratégica. 

            Ao ser questionada sobre um ponto de dificuldade no processo, a gerente destacou o 

extenso trabalho de documentação necessário para tal finalização: “É um período de trabalho 

intenso e de muito trabalho”. Rossini também explanou sobre a presença constante dos 

advogados e bancos durante a preparação dos documentos e apresentação para o mercado. 

            Como aprendizado, o processo de IPO proporcionou um crescimento de conhecimento 

em governança institucional, contribuindo ainda mais para o crescimento de valor da empresa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Abrir o capital proporciona para a empresa uma grande manobra de capitalização e 

valorização da marca. No entanto, para o sucesso da oferta, a companhia deve estar preparada 

para encarar um processo longo, exaustivo e repleto de detalhes. Deve ainda se munir de 

recursos e profissionais para lidar com as exigências contratuais, deveres regulamentados, 

cobrança de bancos e advogados.  

Em âmbitos comportamentais, os diretores devem instaurar programas de treinamento, 

capacitação e integração uma nova cultura de relação com os investidores, apresentação de 

relatórios e demonstrativos de desempenho. Faz-se necessário ter um bom planejamento 

financeiro para arcar com os custos envolvidos no processo.  Realizar uma IPO é uma manobra 

cara, extensa e de grande impacto institucional; entretanto, quando fundamentada e estruturada 

com amplo planejamento e controle, seus resultados entregam valores de crescimento, destaque 

e prestígio empresarial. 
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