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I
O presente estudo parte da constatação de que a participação de Minas Gerais 

no mercado de capitais brasileiro está aquém da importância do estado nas 

esferas econômica, política e social. Minas Gerais conta com 20 milhões de ha-

bitantes, aproximadamente 10% da população brasileira e tem uma superfície 

do tamanho da França. Atuam no estado mais de 514 mil empresas, sendo 

9.181 de médio porte e 2.257 empresas de grande porte1. No ranking das 500 

maiores empresas da Revista Mercado Comum, identifica-se a existência de 

223 empresas com receita operacional líquida anual acima de R$ 100 milhões. 

O PIB estadual e o valor da produção industrial estão em terceiro lugar no país, 

com destaque para a pauta de exportações, que o classifica como o segundo 

maior exportador do Brasil. Ademais, o estado conta com um ambiente posi-

tivo para o desenvolvimento de negócios, oferta de mão de obra competitiva, 

energia abundante, proximidade aos principais centros de consumo do Brasil, 

o melhor sistema educacional do país, dentre outros fatores. 

No entanto, segundo a BM&FBOVESPA, Minas Gerais ocupa o quinto lugar em 

número de empresas listadas na Bolsa. Adicionalmente, apenas 6 empresas 

de Minas Gerais (quatro privadas e duas de controle estatal) fazem parte do 

IBrX – 100 em 2015. Esse índice é composto pelas 100 empresas de melhor 

classificação na BM&FBOVESPA em termos de liquidez e participação em pelo 

menos 70% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores à formação da 

carteira. Além de ter baixa participação no mercado de capitais brasileiro, as 

empresas mineiras fazem pouco uso deste mercado para financiar suas ope-

rações e investimentos.

1 Dados da RAIS 2014. Critério de classificação por porte do IBGE.
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II

METODOLOGIA

GESTÃO, GOVERNANÇA E MERCADO DE CAPITAIS: 
UM ESTUDO SOBRE EMPRESAS MINEIRAS6

Em outras palavras, o nível de desenvolvimento do mercado de capitais no 

estado é incompatível com as janelas de oportunidades proporcionadas pela 

economia mineira e brasileira e com o nível de maturidade de diversas empre-

sas localizadas no estado. 

Tendo esse cenário como pano de fundo, o IMMC – Instituto Mineiro de Merca-

do de Capitais, a Federação das Indústrias  do Estado de Minas Gerais, a BM&F 

BOVESPA e a Faculdade IBMEC-MG estabeleceram uma parceria para inves-

tigar o potencial de inserção de empresas mineiras no mercado de capitais, 

assim como o seu nível de desenvolvimento em gestão e governança. Esse é o 

foco da pesquisa que deu base a esse relatório, e intitulada “Gestão, governan-

ça e mercado de capitais – perspectivas das empresas mineiras (2015)”. Inspi-

rada em trabalho análogo realizado em 2007, essa pesquisa consistiu na co-

leta de informações de um grupo de 50 empresas mineiras de capital fechado 

no período de março a maio de 2015, através de convênio entre as instituições 

acima referenciadas. Os resultados da pesquisa confirmaram a percepção ini-

cial de que as empresas mineiras em condições de acessar o mercado de ca-

pitais perseguem uma estratégia de contínuo aprimoramento das práticas de 

governança e gestão, ainda que haja espaço para melhoras pontuais. 

Esse relatório é dividido em três seções, além dessa introdução. Na próxima 

seção, apresentaremos informações sobre a amostra de empresas investiga-

das e a metodologia utilizada no trabalho. Em particular, descreveremos como 

a técnica de análise discriminante foi utilizada para classificar as empresas 

em grupos, de acordo com níveis distintos de propensão a acessar o mercado 

de capitais nos próximos 5 anos. Em seguida, temos uma seção que apresenta 

a distribuição, entre os grupos de empresas já citados, das respostas a ques-

tionário envolvendo diversos aspectos relacionados às práticas de gestão e de 

Governança Corporativa adotadas por estas empresas, bem como à sua per-

cepção em relação ao mercado de capitais. A seção final conclui e destaca os 

principais resultados e suas implicações.
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II
II.1 UNIDADES DE ANÁLISE, AMOSTRA PESQUISADA E REPRESENTATIVI-
DADE DA AMOSTRA

As empresas que colaboraram com a pesquisa são constituídas sob a forma 

de Sociedades Anônimas de capital fechado ou de Sociedades por Cotas de 

Responsabilidade Limitada. Não houve restrição quanto à estrutura de con-

trole. Todas as empresas têm matriz sediada no estado de Minas Gerais. 

As unidades de análise foram selecionadas a partir do cadastro do IMMC. A 

partir de um total inicialmente contatado de 139 empresas, chegou-se a uma 

amostra de 50 empresas com respostas suficientemente completas que per-

mitissem o tratamento dos dados (Quadro 1) .

A amostra é relativamente concentrada em setores de indústria de transfor-

mação e construção civil (Gráfico 1). 

2. 52 empresas responderam à pesquisa, mas duas empresas foram excluí-
das do tratamento dos dados por não terem respondido questões importan-
tes para a análise.

Empresas contatadas   139

Empresas respondentes²  50

100%

36%

QUADRO 1

Elaboração: Assessoria Econômica.
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QUADRO 2

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG 

GRUPO DE PERGUNTAS PERGUNTAS/ITENS

1 PERFIL DA EMPRESA

• Identificação da empresa (razão social, lo-
calização, principal executivo e responsá-
vel pelo preenchimento do questionário)

• Data de constituição da empresa

• Número de funcionários

2 INFORMAÇÕES  
FINANCEIRAS

• Receita líquida por faixa

• Participação das exportações na receita 
da empresa

• Principais dificuldades na área financeira

• Processo de avaliação de investimentos

• Fontes de financiamento dos projetos

• Alavancagem financeira

3 INFORMAÇÕES  
DE GOVERNANÇA

• Estrutura de propriedade e sua evolução

• Sistema de auditoria externa

• Estrutura organizacional e instâncias  
decisórias

• Processo sucessório

4 INFORMAÇÕES DE 
GESTÃO

• Processo orçamentário 

• Planejamento estratégico

• Market share

• Oportunidade e ameaças

5
INFORMAÇÕES  
DE MERCADO  
DE CAPITAIS

• Intenção de abertura de capital

• Percepção de vantagens trazidas pela 
abertura de capital

• Percepção de dificuldades para a 
abertura do capital

• Política de divulgação de informações

II.2 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi desenvolvido atra-

vés de parceria entre quatro instituições: FIEMG, BMF&Bovespa, IMMC e Fa-

culdade Ibmec Minas Gerais, por meio de reuniões presenciais e virtuais. 

A pesquisa foi aplicada no período de março a maio de 2015, via web, utilizan-

do a ferramenta Sphinx Brasil, contemplando questões abertas quantitativas, 

binárias e qualitativas, que foram divididas em cinco grandes grupos (Perfil da 

Empresa, Informações Financeiras, Informações de Governança, Informações 

de Gestão e Informações de Mercado de Capitais), conforme quadro abaixo3.

GRÁFICO 1

Indústria da Transformação

Construção

Informação e Comunicação

Transporte, Armazenagem e Correio

Saúde Humana e Serviços Sociais

Outros

Comércio

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas

Indústrias Extrativas

44%

22%

8%

8%

6%

6%

2%

2%

2%

Elaboração: Assessoria Econômica.

3. O questionário completo encontra-se no Apêndice A
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III

TÉCNICA
UTILIZADA PARA 

ANÁLISE DOS DADOS

GESTÃO, GOVERNANÇA E MERCADO DE CAPITAIS: 
UM ESTUDO SOBRE EMPRESAS MINEIRAS

PERCENTUAL DE EMPRESAS POR FAIXA DE RECEITA LÍQUIDA

(2010, 2011 E 2012)

GRÁFICO 2

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG2010 2011 2012
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Das 50 empresas respondentes, 10 manifestaram interesse na abertura de ca-

pital, ao passo que 11 mostraram-se dispostas a receber aportes de sociedades 

de investimento em participações acionárias (private equity) ou de capital de 

risco (venture capital), termos doravante denominados PE/VC.
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III

III.1 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO

Com base nas respostas das questões da pesquisa, “A sua empresa planeja, 

nos próximos 5 anos, abrir o capital?” e “A sua empresa planeja, nos próximos 

5 anos, buscar venture capital ou private equity para financiar novos projetos?”, 

calculou-se as correlações4 entre essas respostas e as respostas às demais 

questões. (Tabela 1).

Os resultados mostram que não há uma única variável capaz de explicar a 

disposição a abrir o capital e usar recursos PE/VC, confirmando as conclusões 

obtidas na pesquisa de 2007. As correlações consideradas mais relevantes 

para o estudo atual foram aquelas de valor absoluto superior a 0,11, destaca-

das na cor laranja na tabela abaixo.

4. A correlação é a medida padronizada da relação entre duas variáveis. A correlação 
nunca pode ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Uma correlação próxima 
a zero indica que as duas variáveis não estão relacionadas. Uma correlação positiva 
indica que as duas variáveis movem juntas e a relação é forte quanto mais a cor-
relação se aproxima de um. Uma correlação negativa indica que as duas variáveis 
movem-se em direções opostas e que a relação também fica mais forte quanto mais 
próxima de menos 1 a correlação ficar. Duas variáveis que estão perfeitamente cor-
relacionadas positivamente (r=1) movem-se essencialmente em perfeita proporção 
na mesma direção, enquanto dois conjuntos que estão perfeitamente correlaciona-
dos negativamente movem-se em perfeita proporção em direções opostas.
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Nota-se um grande número de variáveis negativamente correlacionadas com 

a intenção de uso de recursos PE/VC (12, num total de 19 correlações calcula-

das) e com intenção de abertura de capital (6 no total). Na pesquisa de 2007, 

apenas a “preocupação com o fluxo de caixa” foi negativamente correlaciona-

da com a intenção de abertura de capital. A realização de orçamentos e sua 

vinculação ao planejamento estratégico da empresa, por exemplo, passaram 

de positivamente correlacionadas com a intenção de abertura de capital, em 

2007, para negativamente correlacionadas, em 2015. 

Uma possível explicação para a inversão dessas correlações refere-se ao am-

biente macroeconômico e seu impacto sobre a decisão de acessar o mercado 

de capitais. Em 2007, a economia brasileira encontrava-se em forte expansão 

e os níveis de confiança de empresários e consumidores estavam em elevação, 

condições que favorecem a entrada no mercado de capitais. Ao contrário, em 

2015, a economia brasileira atravessa um período de contração prolongada e 

os níveis de confiança registram mínimas históricas. Logo, as correlações cal-

culadas podem estar refletindo a mudança de ambiente macro.

É importante ressaltar que a pesquisa de 2015 tentou analisar um conjunto 

maior de variáveis que a pesquisa de 2007, ainda que o número de empresas 

entrevistadas tenha sido menor. 

III.2 ANÁLISE DISCRIMINANTE

A análise discriminante foi feita com base nas variáveis mais correlacionadas 

com a disposição em abrir capital e usar recursos de PE/VC5.

Diferentemente das respostas obtidas nas entrevistas quanto à disposição de 

acesso ao mercado de capitais nas duas modalidades acima citadas, no mode-

lo discriminante procura-se medir o grau de adequação dessas empresas para 

a abertura de capital e para o uso de recursos PE/VC (variáveis Y da Tabela 2 

abaixo). Quanto maiores as variáveis Y, maior a propensão da empresa a aces-

sar o mercado de capitais, ou seja, mais preparada estará a empresa6.

5. A análise discriminante é uma técnica estatística utilizada para estabelecer funções 
matemáticas que melhor discriminam entre as categorias da variável de interesse (Y). 
Neste caso, a propensão à abertura de capital.

6. Os valores das variáveis Y para cada empresa foram obtidos através do uso das equa-
ções discriminantes, que têm como coeficientes os valores apresentados nas linhas da 
Tabela 2. Os resultados estão disponíveis no Apêndice B.

TABELA 1

CORRELAÇÃO ENTRE A “DISPOSIÇÃO A ABRIR CAPITAL” E A “DISPOSIÇÃO 
A USAR RECURSOS PE/VC” COM AS VARIÁVEIS LISTADAS NA TABELA 
(QUESTÕES DA PESQUISA)

VARIÁVEIS
ABRIR CAPITAL 
NOS PRÓXIMOS 
5 ANOS

USAR RECURSOS 
PE/VC NOS 
PRÓXIMOS  
5 ANOS

Já passou por processos de reestruturação societária 
envolvendo entrada/saída de sócios estratégicos

0,0725 -0,2804

Controle externo do capital (% do sócio estrangeiro  
acima de 50%)

-0,1368 -0,2797

Orçamento vinculado ao planejamento estratégico -0,2352 -0,2607

Presença de sócio estrangeiro na estrutura societária -0,1749 -0,1859

Desenvolve plano de negócios completo -0,0356 -0,1794

Plano de sucessão para a Diretoria 0,071 -0,1716

Presença de sócio financeiro (PE/VC) na estrutura 
societária

0,5878 -0,1644

Estratégia da empresa é monitorada pelo Conselho  
de Administração

0,3799 -0,1144

Tamanho (Receita Líquida) -0,015 -0,1007

Estratégia da empresa é monitorada pelas instâncias  
de decisão

0,1939 -0,0937

Abertura de capital é estratégia plausível para 
financiamento de projetos de investimento

0,2843 -0,0795

Abertura de capital como ação para atingir objetivos 
estratégicos

0,2843 -0,0795

Conselho de Administração como instância de decisão 0,3292 0,0227

Participação de Conselheiros Independentes em alguma 
das instâncias de decisão

0,4547 0,0953

Prática de realização de orçamento anual -0,0795 0,1408

Faz análise de investimento de forma estruturada 0,1325 0,1408

Auditoria independente 0,1325 0,1408

Software de gestão integrada 0,1325 0,1408

Atrair investidor estratégico (private equity) é estratégia 
plausível para financiamento de projetos de investimento

0,3289 0,3009

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG
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Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

A partir da equação discriminante, pôde-se classificar as empresas com rela-

ção à disposição à abertura de capital e usar recursos de PE/VC. A metodologia 

utilizada foi testada para a pesquisa de 2007, mostrando-se eficiente. 

III.3 CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

O resultado da equação discriminante permitiu gerar scores associados à pro-

pensão à abertura de capital e ao uso de recursos PE/VC para cada empresa. 

Esses scores indicam as probabilidades de acessar tais recursos a posteriori, ou 

seja, após conhecidas as respostas das demais perguntas do questionário. Os 

scores foram classificados em três categorias (baixa, média e alta):

Probabilidade a posteriori Classificação

P < 0,25 Baixa

0,25 ≤ P ≤ 0,75 Média

P > 0,75 Alta

Embora 10 empresas (20% do total) tenham respondido positivamente quanto 

à intenção de abertura de capital, apenas 6 (12%) foram classificadas como 

tendo alta probabilidade de abrir capital nos próximos 5 anos. Ou seja, 4 das 

10 empresas que se manifestaram dispostas a abrir capital não foram classi-

ficadas pela análise discriminante no grupo com alta propensão à abertura de 

capital (Gráfico 3).

70% BAIXA

35 EMPRESASMÉDIA 18%

9 EMPRESAS

ALTA 12%

6 EMPRESAS

GRÁFICO 3
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
QUANTO À PROPENSÃO DE ABRIR CAPITAL

TABELA 2

PESO NA FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA ANÁLISE DISCRIMINANTE [PARA Y=1]

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

VARIÁVEL DEPENDENTE (Y)

ABRIR 
CAPITAL NOS 
PRÓXIMOS  
5 ANOS

USAR 
RECURSOS 
PE/VC NOS 
PRÓXIMOS  
5 ANOS

C Constante -27,0938 -19,2810

X1 Tamanho (Receita Líquida) - -

X2 Faz análise de investimento de forma estruturada 9,8879 12,0863

X3 Desenvolve plano de negócios completo - -1,8459

X4
Abertura de capital é estratégia plausível para 
financiamento de projetos de investimento

10,5131 -

X5
Atrair investidor estratégico (private equity) é estratégia 
plausível para financiamento de projetos  
de investimento

3,4097 3,3347

X6
Presença de sócio financeiro (PE/VC) na estrutura 
societária

11,0794 -4,0157

X7 Presença de sócio estrangeiro na estrutura societária 4,7310 4,5443

X8
Controle externo do capital (% do sócio estrangeiro 
acima de 50%)

-5,0564 -5,0511

X9
Já passou por processos de reestruturação societária 
envolvendo entrada/saída de sócios estratégicos

- 3,8261

X10 Auditoria independente 9,9805 10,6680

X11 Conselho de Administração como instância de decisão 10,5727 -

X12
Participação de Conselheiros Independentes em 
alguma das instâncias de decisão

-3,1559 -

X13
Estratégia da empresa é monitorada pelas instâncias 
de decisão

14,3675 -

X14
Estratégia da empresa é monitorada pelo Conselho  
de Administração

-7,9275 -1,4780

X15 Plano de sucessão para a Diretoria - 0,8537

X16 Prática de realização de orçamento anual - 3,2582

X17 Orçamento vinculado ao planejamento estratégico -0,0521 0,6364

X18
Abertura de capital como ação para atingir objetivos 
estratégicos

-3,9760 -

X19 Software de gestão integrada 14,5492 9,6472

TABELA 1

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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IV

RESULTADOS

GESTÃO, GOVERNANÇA E MERCADO DE CAPITAIS: 
UM ESTUDO SOBRE EMPRESAS MINEIRAS

Um total de 11 empresas (22% da amostra) afirmaram ter intenção de contar 

com recursos de PE/VC nos próximos 5 anos. Contudo, a análise discriminante 

classificou apenas 8 empresas (16% da amostra) como pertencentes ao grupo 

com alta propensão ao uso deste tipo de capital. Apenas 6 empresas encon-

tram-se simultaneamente nestes dois grupos citados acima. Isso significa que 

2 empresas que negaram a intenção de uso de recursos de PE/VC, têm elevada 

probabilidade de fazê-lo nos próximos anos (Gráfico 4). Pode-se concluir, por-

tanto, que as demais empresas pesquisadas fazem uso de outras fontes de 

recursos para financiar suas atividades e estratégias de crescimento. 

52% BAIXA

26 EMPRESAS

MÉDIA 32%

16 EMPRESAS

ALTA 16%

8 EMPRESAS

GRÁFICO 4

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS QUANTO AO USO DE RECURSOS PE/VC 

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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IV.1 PROPENSÃO A ABRIR CAPITAL E A USAR RECURSOS PE/VC E AS INFOR-
MAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS DA AMOSTRA

Há bastante evidência teórica e empírica de que uma das principais motiva-

ções para uma empresa abrir capital é a ampliação das fontes de captação de 

recursos. As informações prestadas pelas empresas da amostra estão parcial-

mente em linha com essa visão. 

Entre as principais dificuldades relacionadas à captação de recursos que fo-

ram relatadas pelas áreas financeiras das empresas pesquisadas, destacam-se 

o financiamento de médio e longo prazo em condições adequadas e o acesso 

a capital de giro. Quando as empresas foram agrupadas de acordo com a pro-

pensão à abertura de capital, as dificuldades de acesso a recursos de médio e 

de longo prazos foram observadas em percentuais semelhantes, variando de 

50% a 55,6% entre os grupos (Gráfico 5). O mesmo vale quando as empresas 

estão agrupadas quanto à propensão de acesso a recursos de PE/VC (Gráfico 

6). Interessante notar que, dentre os grupos – baixa, média ou alta propensão 

a abrir capital – a dificuldade de obtenção de capital de giro foi relatada por 

um percentual de empresas significativamente mais elevado (50%) no gru-

po mais propenso a abertura de capital. Metade das empresas desse grupo 

relatou este problema, contra parcelas mais próximas a 1/3 nos outros dois 

grupos. Contudo, a busca por capital de giro não é uma variável explicativa 

de intenção de abertura de capital. Este processo visa ao aumento do capital 

total da empresa de forma a viabilizar investimentos, sendo o capital de giro 

apenas uma parte dos recursos levantados, ou à redução da participação re-

lativa dos correntes sócios na empresa, o que não tem qualquer relação com 

obtenção de capital de giro. 

IV
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Uma maior preocupação relativa com o financiamento de capital de giro tal-

vez possa ser entendida à luz do acesso a financiamento institucional (BNDES7, 

Finep e outras linhas de fomento). As empresas com média e alta propensão 

à abertura de capital da amostra, em sua maioria, têm acesso a recursos ins-

titucionais, ao passo que apenas 40% das empresas com baixa propensão à 

abertura de capital declararam ter acesso a tais recursos. (Tabela 3). Além 

disso, o uso de financiamento não institucional também é mais prevalente no 

grupo de empresas mais propensas a abrir capital do que nos demais grupos.  

Análise qualitativamente similar pode ser feita quando consideramos a pro-

pensão ao uso de recursos de PE/VC.

Ainda no grupo das empresas com maior propensão à abertura de capital ou 

acesso a recursos de PE/VC, pode-se considerar que o percentual de empresas 

(próximo de 50% da amostra) que informam que suas atividades operacionais 

e investimentos são viabilizados através da geração de caixa próprio está em 

linha com a Teoria da Hierarquia das Fontes, segundo a qual o autofinancia-

mento é preferível a qualquer outra fonte de recursos. Conforme esperado, 

uma parte importante da amostra limita seu crescimento à capacidade de 

geração de caixa, vale dizer, ao nível de lucratividade do empreendimento. 

Considerando que no Brasil os negócios sofrem alta tributação sobre as etapas 

do processo produtivo e que, portanto, as margens operacionais das empresas 

mostram-se cada vez mais comprimidas, a capacidade de investimento e cres-

cimento via geração de caixa tende a ser baixa, limitando o seu crescimento.

Observa-se, ainda, que o grupo de empresas menos propensas à abertura de 

capital faz uso proporcionalmente maior de financiamento de fornecedores do 

que os demais grupos, assim como faz uso de aporte de recursos de sócios e a 

geração de caixa próprio. Isso sugere que, em um determinado momento, essas 

empresas percebem a necessidade de diversificar as suas fontes de captação de 

recursos em direção ao financiamento institucional e ao mercado de capitais.

Outra inferência que pode ser extraída a partir da Tabela 3, diz respeito à 

resposta das empresas em relação aos seus critérios adotados na análise de 

investimentos. É positivo observar que a maior parte delas diz que busca deci-

dir seus investimentos de forma estruturada e que a maioria usa técnicas de 

desenvolvimento de planos de negócios e análises com base na estruturação 

7. Lazzarini et all (2014), avaliando dados de 2002 a 2009 de financiamentos do BNDES, 
sugerem que os empréstimos subsidiados do banco de desenvolvimento não geram im-
pacto estatisticamente significativo sobre medidas de performance e investimento das 
empresas, contribuindo somente para a  redução de despesas financeiras. Além disso, as 
firmas que recebem os empréstimos subsidiados são, em geral, as empresas de bom de-
sempenho a priori e aquelas que fazem doações aos candidatos que se elegem nas elei-
ções. Disponível em <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1969843>, 
acesso em 25/09/2015. 

GRÁFICO 5

GRÁFICO 6

PRINCIPAIS DIFICULDADES DA ÁREA FINANCEIRA PARA CAPTAÇÃO
DE RECURSOS POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL
(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

PRINCIPAIS DIFICULDADES DA ÁREA FINANCEIRA PARA CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC
(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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Critério para 
realização de 
investimentos

Padrões de mercado 16,0 17,1 11,1 16,7 11,5 12,5 37,5

Experiências da direção e no feeling 
do administrador

16,0 17,1 11,1 16,7 11,5 25,0 12,5

Fluxo de caixa descontado do projeto 
de investimento

46,0 45,7 44,4 50,0 42,3 50,0 50,0

Plano de negócio completo 22,0 20,0 33,3 16,7 34,6 12,5 0,0

Tipos de 
projetos de 
investimentos 
realizados

Expansão da capacidade produtiva 32,0 28,6 44,4 33,3 30,8 37,5 25,0

Renovação de equipamentos/ativos 44,0 40,0 66,7 33,3 38,5 62,5 25,0

Aquisição de novas tecnologias 32,0 34,3 44,4 0,0 26,9 43,8 25,0

Entrada em novos mercados 22,0 17,1 33,3 33,3 15,4 31,3 25,0

Lançamento de novos produtos/
serviços

42,0 37,1 55,6 50,0 26,9 62,5 50,0

Inovação em processos, produtos, 
gestão

40,0 31,4 66,7 50,0 38,5 50,0 25,0

Melhoria das suas instalações 32,0 31,4 55,6 0,0 30,8 37,5 25,0

Aquisições 14,0 11,4 0,0 50,0 19,2 6,3 12,5

Fontes de  
financiamento

Fornecedor 22,0 28,6 11,1 0,0 23,1 12,5 37,5

Endividamento (exceto 
endividamento institucional)

26,0 17,1 33,3 66,7 26,9 25,0 25,0

Abertura de capital 2,0 0,0 0,0 16,7 0,0 6,3 0,0

Geração de caixa próprio 50,0 51,4 55,6 33,3 50,0 50,0 50,0

Financiamento institucional (BNDES, 
Finep, linhas de fomento, etc.)

50,0 40,0 66,7 83,3 34,6 68,8 62,5

Investidor estratégico / private equity 10,0 5,7 0,0 50,0 7,7 0,0 37,5

Aporte de capital dos próprios sócios 14,0 14,3 0,0 33,3 23,1 6,3 0,0

Outras formas de financiamento 12,0 11,4 11,1 16,7 11,5 6,3 25,0

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

de projeções e no fluxo de caixa descontado (aproximadamente, 50% da base 

pesquisada com média ou alta propensão). 

Chama a atenção, entretanto, o ainda elevado percentual de empresas, de mé-

dia ou alta propensão a abrir o capital ou acessar recursos de PE/VC, que diz 

utilizar técnicas que podem ser consideradas pouco estruturadas para a deci-

são de investimentos. Os dados da Tabela 3 sugerem um número relevante de 

empresas nessas categorias e que ainda decidem investimentos com base em 

padrões subjetivos, experiências, feeling da direção, etc. Tal constatação cons-

titui um risco para as empresas, evidenciando a pouca familiaridade com as 

técnicas mais sofisticadas e usuais de mercado, o que, certamente, dificulta a 

sua aproximação e relacionamento com investidores do mercado de capitais.

TABELA 3

BLOCO DE QUESTÕES FINANCEIRAS PERCENTUAL DE RESPOSTAS “SIM” 

QUESTÕES % na 
amostra

Pr(abrir capital) Pr(PE/VC)

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Dificuldades 
da área 
financeira  
com relação  
à captação  
dos recursos

Acesso a capital de giro em 
condições de prazo e custo 
adequados

34,0 31,4 33,3 50,0 34,6 18,8 62,5

Acesso a financiamentos de médio  
e longo prazo em condições de prazo  
e custo adequados

54,0 54,3 55,6 50,0 50,0 56,3 62,5

Dificuldades na estrutura de 
garantias para captação de recursos

16,0 14,3 22,2 16,7 19,2 12,5 12,5

Insuficiência de controles financeiros  
e contábeis para atender as 
exigências do mercado financeiro

2,0 2,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0

Dificuldade de acesso e 
relacionamento com instituições e 
instrumentos do mercado financeiro

8,0 5,7 11,1 16,7 7,7 12,5 0,0

Resistência e/ou desconhecimento 
em relação ao acesso a instrumentos 
financeiros do mercado de capitais

6,0 2,9 11,1 16,7 3,8 12,5 0,0

Análise de investimento de forma estruturada 94,0 91,4 100,0 100,0 88,5 100,0 100,0
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GRÁFICO 7

GRÁFICO 8

PERCENTUAL DE EMPRESAS QUE POSSUEM AUDITORIA INDEPENDENTE POR 
GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL E DISPOSIÇÃO AO USO DE 
RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

PRESENÇA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMO INSTÂNCIA 
DE DECISÃO POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL E 
DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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IV.2 PROPENSÃO A ABRIR CAPITAL E USAR RECURSOS PE/VC E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA DAS EMPRESAS DA AMOSTRA

São inúmeros os ganhos institucionais promovidos pela adoção de boas práti-

cas de Governança Corporativa, que tem como objetivo “preservar e otimizar o 

valor da organização, facilitando o seu acesso a recursos e contribuindo para 

a sua longevidade”8. 

As respostas ao questionário da pesquisa sugerem que as empresas da amos-

tra têm caminhado na direção da implementação de boas práticas de Go-

vernança Corporativa. Entre as evidências, a pesquisa revela a presença de 

Conselho de Administração, Auditoria e Conselheiros Independentes9 em 70%, 

92% e 46% da amostra, respectivamente. Entre as empresas com média e alta 

propensão a abrir capital este percentual chega a 100%.

No grupo de empresas com propensão a acessar PE/VC a pesquisa revela um 

nível de governança inferior ao grupo anteriormente citado. As empresas com 

alta propensão a acessar recursos de PE/VC na sua totalidade utilizam Audi-

toria independente. Contudo, a prevalência de Conselho de Administração e 

Conselheiros Independentes neste grupo cai pela metade (50%).

Para 86% da amostra, a estratégia da empresa é monitorada por alguma instân-

cia de decisão (Conselho de Administração, Conselho de Família, Comitês e Di-

retoria). Para 100% do grupo de empresas com média ou alta propensão a abrir 

capital o Conselho de Administração é uma destas instâncias. Contudo, para as 

empresas com elevada propensão a uso de recursos PE/VC este percentual cai 

para 25%, cabendo à Diretoria este papel de destaque (Gráficos 7, 8 e 9). 

Considerando que o Conselho de Administração é o “órgão colegiado encarre-

gado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direciona-

mento estratégico”10, as respostas das empresas da amostra sugerem que existe 

espaço para maior divulgação e aprimoramento da Governança Corporativa em 

Minas Gerais, contribuindo para acelerar o acesso das empresas mineiras ao 

mercado de capitais. Esta afirmação é reforçada pelo fato de que apenas metade 

da amostra da pesquisa divulga informações aos stakeholders de forma sistemá-

tica e formal. Vale ressaltar que, nas empresas com maior propensão ao uso de 

recursos de PE/VC, existe amplo espaço de melhoria deste processo, tendo em 

vista que apenas 37,5% destas empresas adotam esta prática e que a prestação 

de contas e a disclosure são dois pilares da boa governança (Gráfico 10).

8. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, “Código das melhores práticas de Go-
vernança Corporativa”, 4ª ed., São Paulo, 2009.
9. A presença de conselheiros independentes é um dos requisitos de listagem em Nível 
2 de Governança Corporativa da BMF&Bovespa.
10. Ibid., p. 29



30 31

TABELA 4

Uma possível falha captada pela pesquisa diz respeito ao percentual ainda 

elevado das empresas com média ou alta propensão a abrir o capital ou aces-

sar PE/VC que informam que a principal instância de monitoramento da es-

tratégia da empresa é a própria Diretoria. Conforme o Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC e a boa prática de mercado, cabe 

ao Conselho de Administração dar o direcionamento estratégico da compa-

nhia, sendo o elo entre a propriedade e a gestão, assim como o monitoramento 

e a cobrança da execução fiel do objeto social e dos rumos do negócio. A Dire-

toria, por sua vez, é a responsável pela gestão da organização, competindo a 

ela a fiel execução das diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, bem 

como a prestação de contas a este órgão. Portanto, quando uma boa parte da 

amostra pesquisada diz que o gestor é também quem dá o direcionamento 

estratégico, fica evidente que há nestes casos elevados riscos de centralização 

de decisões e de conflitos de interesses, nem sempre convergentes aos da or-

ganização como um todo.

Um grande número de empresas da amostra pesquisada afirma possuir Con-

selho de Administração como instância de decisão. No entanto, fica a impres-

são de que essa questão ainda precisa ser amadurecida dentro das empresas 

pesquisadas, visto que, ainda é relativamente baixo (entre 37,5% a 55% da 

amostra) o número de empresas que divulga informações de interesse dos 

acionistas/cotistas e atos da gestão de forma sistemática e formal.  

BLOCO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA PERCENTUAL DE RESPOSTAS “SIM” 

QUESTÕES % na 
amostra

Pr(abrir capital) Pr(PE/VC)

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Presença de sócio estrangeiro 10,0 14,3 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0

Controle do sócio estrangeiro acima de 50% (controle 
está fora do país)

20,0 25,7 0,0 16,7 38,5 0,0 0,0

Empresa já passou por reestruturação societária 
(entrada ou saída de sócios estratégicos)

32,0 31,4 11,1 66,7 53,8 12,5 0,0

Empresa possui Auditoria independente 92,0 88,6 100,0 100,0 88,5 93,8 100,0

GRÁFICO 9

GRÁFICO 10

PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS INDEPENDENTES EM ALGUMA DAS 
INSTÂNCIAS DE DECISÃO POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE 
CAPITAL E DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA  
OU ALTA – EM %)

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS STAKEHOLDERS DE FORMA SISTEMÁTICA 
E FORMAL POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL E 
DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

baixa

baixa

alta

alta

22
,9

42
,3

10
0,

0

50
,0

10
0,

0

50
,0

Pr (abrir capital) Pr (venture capital)

48
,6

57
,7

55
,6

43
,8

50
,0

37
,5

Pr (abrir capital) Pr (venture capital)

média

média



32 33

O processo orçamentário é fundamental para o bom funcionamento de qual-

quer organização, pois envolve as estimativas de entradas e saídas de recursos. 

Ele permite estimar o volume de vendas, os custos, os investimentos e demais 

itens financeiros que irão definir a solvência e a rentabilidade do negócio ao 

longo de toda a vida da organização, já que o processo é contínuo. A prática do 

orçamento e sua execução sinalizam organização interna e facilitam a avaliação 

de potenciais investidores.

A partir das definições estratégicas da empresa, é preciso viabilizar a implanta-

ção dos projetos que darão sustentação ao crescimento e à manutenção e ob-

tenção de vantagens competitivas. Para isso, é importante que a empresa tenha 

o seu processo orçamentário concatenado ao planejamento estratégico, a fim de 

viabilizá-lo econômica e financeiramente.

Os dados da pesquisa mostram que quase todas as empresas da amostra que 

apresentam probabilidade alta ou média de abrir capital realizam a prática do 

orçamento e concatenam esse processo orçamentário ao planejamento estraté-

gico. O mesmo vale para as empresas com intenção de receber investimento de 

PE/VC (Gráficos 11 e 12).

GRÁFICO 11

PERCENTUAL DE EMPRESAS QUE REALIZAM A PRÁTICA DE ORÇAMENTO 
ANUAL POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL E DISPOSIÇÃO 
AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMGbaixa alta
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Presença de Conselho de Administração como 
instância de decisão

70,0 57,1 100,0 100,0 69,2 81,3 50,0

Participantes do Conselho de Família ocupam 
posições em outras instâncias

18,0 8,6 55,6 16,7 7,7 37,5 12,5

Instâncias ocupadas 
por participantes do 
Conselho de Família

Principal Executivo 8,0 2,9 33,3 0,0 3,8 18,8 0,0

Diretoria 6,0 2,9 22,2 0,0 3,8 12,5 0,0

Conselho de Administração 18,0 5,7 55,6 33,3 7,7 37,5 12,5

Participação de Conselheiros Independentes  
em alguma das instâncias de decisão

46,0 22,9 100,0 100,0 42,3 50,0 50,0

Estratégia da empresa é monitorada por alguma  
das instâncias de decisão

86,0 80,0 100,0 100,0 88,5 87,5 75,0

Instância de monitora-
mento da estratégia da 
empresa

Conselho de Administração 62,0 45,7 100,0 100,0 61,5 81,3 25,0

Conselho de Família 8,0 0,0 33,3 16,7 3,8 12,5 12,5

Comitês 30,0 31,4 33,3 16,7 34,6 31,3 12,5

Diretoria 66,0 60,0 88,9 66,7 61,5 68,8 75,0

Divulgação de 
informações aos 
stakeholders11

Divulga informações de 
interesse dos acionistas/
cotistas e atos da gestão de 
forma sistemática e formal

50,0 48,6 55,6 50,0 57,7 43,8 37,5

Divulga informações de 
forma resumida e nem 
todos os atos relevantes da 
gestão são divulgados para 
os acionistas

6,0 2,9 11,1 16,7 7,7 6,3 0,0

Cumpre apenas os 
requisitos legais de 
divulgação

22,0 22,9 22,2 16,7 23,1 12,5 37,5

Só divulga as informações 
estritamente necessárias à 
condução de seus negócios

16,0 20,0 0,0 16,7 11,5 25,0 12,5

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

 11. No questionário da pesquisa, essa questão pertence ao bloco mercado de capitais.

IV.3 PROPENSÃO A ABRIR CAPITAL E USAR RECURSOS PE/VC  
E INFORMAÇÕES DE GESTÃO DAS EMPRESAS DA AMOSTRA

Planejamento e processos estão entre os 4 Ps da gestão empresarial. Ambos de-

pendem de um bom funcionamento do nível estratégico e do nível gerencial da 

empresa. Um aspecto importante desse bom funcionamento é o monitoramento 

das ações dentro da organização, a fim de direcionar os recursos da empresa da 

maneira mais eficiente e eficaz possível. Planejamento e processos bem estrutu-

rados tornam a empresa mais susceptível à abertura de capital e ao recebimento 

de investimentos de PE/VC, pois sinalizam direcionamento de longo prazo e me-

lhor organização interna.
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GRÁFICO 14

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA POR GRUPO DE 
DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMGbaixa alta
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É importante constatar, ainda, que 94% das empresas da amostra faz uso de 

software de gestão integrada, medida essencial ao conferir às empresas maior 

capacidade de obter e prestar informações tempestivamente, assim como de 

gerenciar riscos adequadamente. 

TABELA 5

BLOCO DE GESTÃO - PERCENTUAL DE RESPOSTAS “SIM” 

QUESTÕES % na 
amostra

Pr(abrir capital) Pr(PE/VC)

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Realiza a prática de orçamento anual 94,0 94,3 100,0 83,3 88,5 100,0 100,0

Orçamento anual está vinculado ao planejamento 
estratégico da empresa

88,0 85,7 100,0 83,3 80,8 100,0 87,5

GRÁFICO 12

GRÁFICO 13

PERCENTUAL DE EMPRESAS EM QUE O ORÇAMENTO ANUAL ESTÁ
VINCULADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA POR  
GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL E DISPOSIÇÃO  
AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA POR GRUPO DE 
DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL (BAIXA, MÉDIA OU ALTA - EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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Os objetivos estratégicos mais citados pelas empresas da amostra foram a am-

pliação de market share, a entrada em novos mercados geográficos e o aumento 

da eficiência produtiva/gerencial, todos eles característicos de empresas que já 

acessam o mercado de capitais (Gráficos 13 e 14).
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IV.4 PROPENSÃO A ABRIR CAPITAL E USAR RECURSOS PE/VC E MERCADO 
DE CAPITAIS

As empresas da amostra confirmaram a visão amplamente descrita na literatura 

especializada, de que a diversificação de fontes de financiamento, o aumento de 

liquidez para o acionista e a viabilização de fusões, aquisições ou incorporações 

estão entre as principais vantagens econômicas dos processos de abertura de 

capital (Gráficos 15 e 16). Além disso, o equacionamento de questões sucessórias 

mostrou-se proporcionalmente muito mais importante no grupo de empresas 

com elevada propensão à abertura de capital do que nos demais grupos. 

GRÁFICO 15

MAIORES VANTAGENS DE UMA ABERTURA DE CAPITAL POR GRUPO DE 
DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMGbaixa alta
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Objetivos 
estratégicos  
da empresa

Manutenção do share de mercado 16,0 17,1 22,2 0,0 7,7 31,3 12,5

Ampliação do share de mercado 62,0 57,1 66,7 83,3 50,0 75,0 75,0

Entrada em novos mercados 
geográficos

44,0 42,9 33,3 66,7 42,3 50,0 37,5

Ampliação da linha de produtos/
serviços

56,0 51,4 88,9 33,3 53,8 68,8 37,5

Internacionalização 14,0 14,3 11,1 16,7 3,8 12,5 50,0

Aumentar eficiência produtiva/
gerencial

78,0 71,4 100,0 83,3 76,9 81,3 75,0

Ações tomadas 
para atingir 
os objetivos 
estratégicos

Investimento em bens de capital 28,0 28,6 33,3 16,7 34,6 31,3 0,0

Investimento em atração e 
retenção de capital humano

44,0 31,4 100,0 33,3 26,9 75,0 37,5

Investimento em P&D 38,0 28,6 66,7 50,0 26,9 43,8 62,5

Parceria com agentes 
internacionais

10,0 14,3 0,0 0,0 7,7 6,3 25,0

Entrada de parceiros/investidores 
que viabilizam projetos (private 
equity ou venture capital)

10,0 11,4 11,1 0,0 7,7 6,3 25,0

Reestruturação organizacional 40,0 40,0 33,3 50,0 38,5 37,5 50,0

Abertura de capital (IPO) 2,0 0,0 0,0 16,7 3,8 0,0 0,0

Aquisições e fusões 22,0 20,0 0,0 66,7 26,9 12,5 25,0

Alianças comerciais 36,0 37,1 44,4 16,7 30,8 37,5 50,0

Outros 26,0 31,4 11,1 16,7 26,9 25,0 25,0

Uso de algum software de gestão integrada 94,0 91,4 100,0 100,0 88,5 100,0 100,0

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG



38 39

GRÁFICO 17

MAIORES DIFICULDADES NO PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL 
POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL
(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMGbaixa alta
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Em termos mais genéricos, o grupo de empresas com elevada propensão à aber-

tura de capital apontou os custos elevados, juntamente com a necessidade de 

divulgação de informações a stakeholders, como os principais empecilhos à aber-

tura de capital. Outros fatores, tais como a cultura dos acionistas e a diluição 

do controle acionário, embora importantes para empresas com baixa e média 

propensão à abertura de capital, não se mostraram tão relevantes no grupo de 

alta propensão (Gráfico 18). Os custos elevados também foram um dos maiores 

empecilhos apontados pelas empresas mais propensas ao uso de recursos de PE/

VC, ainda que, nesse caso, tenha havido uma diluição maior entre as respostas 

(Gráfico 19).

GRÁFICO 16

MAIORES VANTAGENS DE UMA ABERTURA DE CAPITAL POR GRUPO DE 
DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC (BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMGbaixa alta
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É importante notar que os custos relacionados à abertura de capital, à buro-

cracia da Comissão de Valores Imobiliários – CVM, ao processo de Initial Public 

Offering – IPO e ao tamanho do mercado investidor foram apontados como as 

maiores dificuldades do processo de abertura de capital no grupo das empresas 

com esta alta propensão (Gráfico 17). Essa percepção, contudo, contrasta com 

o resultado de estudo feito pela BMF&Bovespa12, segundo o qual os custos de 

abertura de capital e de manutenção da empresa como sociedade anônima de 

capital aberto são bastante reduzidos, podendo ser absorvidos ao longo do tempo.

 12. Disponível em <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-em-
presas/abertura-de-capital/custos.aspx?Idioma=pt-br>, acesso em 24/09/2015.
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TABELA 6

BLOCO DE MERCADO DE CAPITAIS PERCENTUAL DE RESPOSTAS “SIM” 

QUESTÕES % na 
amostra

Pr(abrir capital) Pr(PE/VC)

Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Maiores vantagens 
de uma abertura 
de capital

Diversificação das fontes de 
financiamento / acesso a capital

52,0 48,6 66,7 50,0 30,8 68,8 87,5

Reestruturação societária 12,0 8,6 11,1 33,3 11,5 18,8 0,0

Liquidez para o acionista 34,0 22,9 55,6 66,7 23,1 43,8 50,0

Melhorar a imagem institucional 
da empresa

12,0 2,9 33,3 33,3 11,5 18,8 0,0

Possibilitar eventuais fusões, 
aquisições ou incorporações

36,0 31,4 33,3 66,7 26,9 50,0 37,5

Relacionamento com stakeholders 6,0 2,9 22,2 0,0 0,0 18,8 0,0

Melhoria do controle interno 18,0 17,1 22,2 16,7 15,4 25,0 12,5

Possibilidade de atração e 
retenção de talentos do mercado

20,0 8,6 44,4 50,0 7,7 43,8 12,5

Profissionalização da gestão 14,0 14,3 11,1 16,7 11,5 18,8 12,5

Equacionamento de processos 
sucessórios

12,0 8,6 11,1 33,3 15,4 6,3 12,5

Outras 28,0 34,3 22,2 0,0 46,2 12,5 0,0

Maiores 
dificuldades  
no processo  
de abertura  
de capital

Burocracia da CVM 28,0 28,6 11,1 50,0 26,9 37,5 12,5

Custos relacionados à abertura 
de capital

40,0 34,3 44,4 66,7 30,8 56,3 37,5

Custos relacionados à 
manutenção da companhia após 
a abertura do capital

32,0 28,6 55,6 16,7 30,8 37,5 25,0

Obrigatoriedade de divulgação de 
informações sobre a empresa

6,0 8,6 0,0 0,0 7,7 0,0 12,5

Desconto do preço das novas 
ações no IPO

16,0 14,3 22,2 16,7 11,5 18,8 25,0

Redução da flexibilidade no 
processo decisório da empresa

28,0 28,6 33,3 16,7 23,1 37,5 25,0

Pressão por resultados 18,0 17,1 22,2 16,7 19,2 12,5 25,0

Ticket médio das operações 
de IPO e tamanho do mercado 
investidor

16,0 8,6 22,2 50,0 19,2 12,5 12,5

Outras 38,0 45,7 22,2 16,7 46,2 25,0 37,5

GRÁFICO 18

GRÁFICO 19

MAIORES EMPECILHOS À ABERTURA DE CAPITAL DA EMPRESA 
POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO À ABERTURA DE CAPITAL
(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

MAIORES EMPECILHOS À ABERTURA DE CAPITAL DA EMPRESA 
POR GRUPO DE DISPOSIÇÃO AO USO DE RECURSOS PE/VC
(BAIXA, MÉDIA OU ALTA – EM %)

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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V

CONCLUSÕES 

GESTÃO, GOVERNANÇA E MERCADO DE CAPITAIS: 
UM ESTUDO SOBRE EMPRESAS MINEIRAS

Maiores 
empecilhos 
à abertura 
de capital da 
empresa

Cultura dos acionistas 36,0 37,1 55,6 0,0 42,3 31,3 25,0

Custos 24,0 14,3 44,4 50,0 19,2 31,3 25,0

Situação financeira confortável 22,0 22,9 33,3 0,0 19,2 31,3 12,5

Diluição do controle / 
compartilhar o poder de decisão

32,0 34,3 33,3 16,7 26,9 43,8 25,0

Aceitação do setor pelos 
investidores

10,0 5,7 11,1 33,3 3,8 12,5 25,0

Divulgar informações 8,0 2,9 0,0 50,0 11,5 6,3 0,0

Desconhecimento sobre o 
assunto

6,0 2,9 11,1 16,7 3,8 6,3 12,5

Pressão contrária de acionistas 
membros da família

8,0 5,7 22,2 0,0 7,7 6,3 12,5

Outros 40,0 42,9 44,4 16,7 42,3 37,5 37,5

Elaboração: Faculdade IBMEC-MG e FIEMG
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V
A estimativa da probabilidade de abertura de capital ou de acesso a recursos 

de Private Equity e Venture Capital – PE/VC, assim como a avaliação dos aspectos 

relacionados à gestão e governança de um grupo de empresas localizadas em 

Minas Gerais apresentam-se como objetivos desta pesquisa.  

O trabalho de tratamento dos dados foi realizado através da aplicação de téc-

nica de análise discriminante, trazendo como principais conclusões o exposto 

a seguir:

Embora 10 empresas (20% do total) tenham respondido positiva-

mente quanto à intenção de abertura de capital, apenas 6 (12%) fo-

ram classificadas como tendo alta probabilidade de abrir capital nos 

próximos 5 anos. Ou seja, 4 das 10 empresas que se manifestaram 

dispostas a abrir capital não foram classificadas pela análise discri-

minante no grupo com alta propensão à abertura de capital.

Um total de 11 empresas (22% da amostra) afirmaram ter intenção 

de contar com recursos de PE/VC nos próximos 5 anos. Contudo, a 

análise discriminante classificou apenas 8 empresas (16% da amos-

tra) como pertencentes ao grupo com alta propensão ao uso des-

se tipo de capital. Apenas 6 empresas do grupo que manifestaram 

a mesma intenção foram, de acordo com a análise discriminante, 

classificadas como pertencentes ao grupo de alta propensão ao uso 

de recursos de PE/VC. Isso significa que, a aplicação desta técnica 

indica que 2 empresas que responderam negativamente quanto à 

intenção de usos destes recursos têm elevada probabilidade de fa-

zê-lo nos próximos anos.
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VI

APÊNDICE

GESTÃO, GOVERNANÇA E MERCADO DE CAPITAIS: 
UM ESTUDO SOBRE EMPRESAS MINEIRAS

A análise das fontes de financiamento das empresas confirma a vi-

são de que tanto a abertura de capital quanto o uso de recursos de 

PE/VC podem ser entendidos dentro de um processo de diversifica-

ção das formas de captação de recursos pelas mesmas. 

Embora as respostas ao questionário da pesquisa sugiram que as 

empresas da amostra têm caminhado na direção da implementação 

das boas práticas de Governança Corporativa, ainda há espaço de 

melhoria, sobretudo no que diz respeito ao papel do Conselho de Ad-

ministração como instância de determinação e monitoramento das 

estratégias corporativas e à divulgação de informações relevantes a 

stakeholders.

As empresas mineiras pesquisadas e em condições de acessar o 

mercado de capitais já aplicam importantes práticas de gestão, tais 

como a vinculação do orçamento anual ao planejamento estratégi-

co e a integração das estruturas de gestão de processos e controles, 

contribuindo para o gerenciamento adequado de riscos e para a ado-

ção de respostas tempestivas às mudanças de ambiente econômico. 

Os objetivos estratégicos mais citados nas respostas com foco na 

expansão da produção e no aumento da eficiência denotam matu-

ridade das empresas e apontam o mercado de capitais como fonte 

apropriada de financiamento.

A percepção das empresas de que o acesso ao mercado de capitais envol-

ve custos elevados, em contraste direto com resultados de estudo elaborado 

pela BMF&Bovespa, sugere a oportunidade de aproximação entre os players do 

mercado de capitais e as empresas, com o objetivo de reduzir as diferenças de 

avaliação neste tema. 
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QUESTIONÁRIO DA PESQUISA

 Perfil da empresa
Razão Social:  __________________________________________________________________________

CNPJ:   _________________________________________________________________________________      

Endereço:  ______________________________________________________________________________      

Bairro:  _________________________________________________________________________________

Cidade:  ________________________________________________________________________________

UF:  ____________________________________________________________________________________

CEP:  ___________________________________________________________________________________

Data de constituição da empresa:  _______________________________________________________

Número de funcionários:  _______________________________________________________________

Principal Executivo

Nome:  ________________________________________________________________________________

Cargo:  ________________________________________________________________________________     

Responsável pelo preenchimento:

Nome:  ________________________________________________________________________________

Cargo:  ________________________________________________________________________________

Telefone (DDD) e/ou Fax:   ______________________________________________________________

 Informações financeiras

1. ESPECIFICAR POR FAIXA A RECEITA LÍQUIDA NOS EXERCÍCIOS:

Faixa / Exercício 2010 2011 2012

De 50 a 100 milhões

De 101 a 200 milhões

De 201 a 500 milhões

Acima de 500 milhões

2. A EMPRESA EXPORTOU NOS ÚLTIMOS 2 ANOS?

 Sim     Não

2.1. SE SIM, QUAL O PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA COM AS EXPORTAÇÕES SOBRE O FA-

TURAMENTO TOTAL?

 Até 10%  De 11% a 30%  De 31% a 50%  Acima de 50%

APÊNDICE A
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Inovação em processos, produtos, gestão

Melhoria das suas instalações

Aquisições

Nenhuma das alternativas anteriores

6. QUAL A ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO PLANEJADO? 

Até 50 milhões

De 51 a 100 milhões

De 101 a 200 milhões

De 201 a 500 milhões

Acima de 500 milhões

Nenhuma das alternativas anteriores

7. COMO ESTES PROJETOS SERÃO FINANCIADOS? INDIQUE AS PRINCIPAIS FONTES.

Fornecedor

Endividamento (exceto endividamento institucional)

Abertura de capital

Geração de caixa próprio

Financiamento institucional (BNDES, Finep, linhas de fomento, etc.)

Investidor estratégico / Private Equity (tudo que envolver equity, exceto abertura de capital)

Aporte de capital dos próprios sócios

Outras formas de financiamento      

Nenhuma das alternativas anteriores

8. QUAL É O ATUAL PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO PATRI-

MÔNIO LÍQUIDO?

Até 30% do PL

De 31% a 50% do PL

De 51% a 75% do PL

De 76% a 100% do PL

Acima de 100% do PL

Nenhuma das alternativas anteriores

3.  QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DA ÁREA FINANCEIRA COM RELAÇÃO À CAPTAÇÃO 

DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EMPRESA?

Acesso a capital de giro em condições de prazo e custo adequados

Acesso a financiamentos de médio e longo prazo em condições de prazo e custo adequa-

dos

Dificuldades na estruturação de garantias para captação de recursos

A empresa já possui nível elevado de endividamento junto a bancos

Insuficiência de controles financeiros e contábeis para atender às exigências do mercado 

financeiro

Dificuldade de acesso e relacionamento com instituições e instrumentos diversos do merca-

do financeiro (securitização de recebíveis, debêntures, operações estruturadas, etc.)

Resistência e/ou desconhecimento em relação ao acesso a instrumentos financeiros do 

mercado de capitais

Nenhuma das alternativas anteriores

4. A EMPRESA FAZ ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DE FORMA ESTRUTURADA?

 Sim                                                                       Não

4.1. QUAL É O CRITÉRIO UTILIZADO PELA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS?

A estimativa de retorno dos investimentos se baseia preponderantemente nos padrões do 

mercado

A estimativa de retorno dos investimentos se baseia preponderantemente nas experiên-

cias da direção e no feeling do administrador

Fluxo de caixa descontado do projeto de investimento(TIR, Payback, VPL)

A empresa desenvolve plano de negócios completo

Outros      

Nenhuma das alternativas anteriores

5. A EMPRESA NESTE MOMENTO TEM PROJETOS DE INVESTIMENTOS? SE SIM, CITE OS PRIN-

CIPAIS:

Expansão da capacidade produtiva

Renovação de equipamentos / ativos

Aquisição de novas tecnologias

Entrada em novos mercados

Lançamento de novos produtos/serviços
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13.  QUAIS INSTÂNCIAS DE DECISÃO ESTÃO PRESENTES NA EMPRESA?

Diretoria

Conselho de Administração

Conselho de Família

Conselho Consultivo

Comitês

14. SE HÁ PRESENÇA DO CONSELHO DE FAMÍLIA, OS PARTICIPANTES OCUPAM POSIÇÕES EM 

OUTRAS INSTÂNCIAS?

Sim     Não

14.1. SE SIM, EM QUAIS OUTRAS INSTÂNCIAS?

Principal Executivo

Diretoria

Conselho de Administração

15. HÁ PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS INDEPENDENTES EM ALGUMA DAS INSTÂNCIAS 

DE DECISÃO?

Sim     Não

16. A ESTRATÉGIA DA EMPRESA É MONITORADA POR ALGUMA DAS INSTÂNCIAS DE DECISÃO?

Sim                                          Não

17. SE SIM, QUAL INSTÂNCIA?

Conselho de Administração

Conselho de Família

Comitês

Diretoria

 Informações de Governança

9. QUAL DAS ALTERNATIVAS ABAIXO MELHOR CARACTERIZA A ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA 

EMPRESA?

Controle definido de um sócio;

Dois ou mais sócios;

Presença de um sócio financeiro (venture capital ou private equity);

Presença de um sócio estratégico;

Presença de um sócio estrangeiro;

Nenhuma das alternativas anteriores

10. HÁ SÓCIO COM CAPITAL ESTRANGEIRO?

Sim    Não

10.1. QUAL A PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO SÓCIO ESTRANGEIRO NO CAPITAL DA EMPRESA?

De 5% a 10%

De 11% a 30%

De 31% a 50%

Acima de 50%

11. A EMPRESA JÁ PASSOU POR PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA ENVOLVEN-

DO A ENTRADA/SAÍDA DE SÓCIOS ESTRATÉGICOS?

Sim     Não

12. A EMPRESA POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE?

 Sim     Qual? ______________                  Não

12.1. SE SIM, HÁ QUANTOS ANOS?

No último exercício (2013)

Nos últimos 2 exercícios

Nos últimos 3 exercícios ou mais
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22. AVALIE SE OS ITENS ABAIXO CONFIGURAM OPORTUNIDADES (O) OU AMEAÇAS (A) À SUA 

EMPRESA: 

Infraestrutura, Logística e Fontes de Energia      

Demanda de mercado   

Disponibilidade de matérias-primas 

Concorrência                    

Possibilidade de fusões e aquisições  

Câmbio      

Questões regulatórias e/ou relacionadas à instabilidade em legislações     

Mão de obra    

Taxa de juros

23. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUA EMPRESA?

 

Manutenção do share de mercado

Ampliação do share de mercado

Entrada em novos mercados geográficos

Ampliação da linha de produtos/serviços

Internacionalização

Aumentar eficiência produtiva/gerencial

Nenhuma das alternativas anteriores

24. QUAIS SÃO AS AÇÕES TOMADAS PARA ATINGIR ESSES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS? – IN-

DIQUE AS 3 PRINCIPAIS AÇÕES

Investimento em bens de capital

Investimento em atração e retenção de capital humano

Investimento em P&D

Parceria com agentes internacionais

Entrada de parceiros/investidores que viabilizam projetos (private equity ou venture capital)

Reestruturação organizacional

Abertura de capital (IPO)

Aquisições e fusões

Alianças comerciais

Outros      

Nenhuma das alternativas anteriores

O A

18.  EXISTE UM PLANO DE SUCESSÃO PARA A DIRETORIA?

Sim, existem regras claras para a sucessão da Diretoria na gestão com a implementação 

de ações efetivas

Sim, a sucessão da Diretoria é baseada em competência e mérito. As regras de acesso são 

aplicadas aos profissionais da família e de mercado igualmente

Sim, existe uma definição de critérios de competência, mas frequentemente membros da 

família são promovidos ou admitidos independentes desses critérios

Sim, existem orientações gerais e informais

São desenvolvidas ações muito tímidas para formar os futuros líderes

Não existe planejamento e/ ou ações não são desenvolvidas

 Informações de gestão

19. A SUA EMPRESA FAZ ORÇAMENTO ANUAL?

Sim    Não

19.1. SE SIM, ELE ESTÁ VINCULADO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

Sim    Não

20. COMO VOCÊ ANALISA AS PERSPECTIVAS DA SUA EMPRESA CONSIDERANDO O SETOR DE 

ATUAÇÃO? 

Seu mercado está em franco crescimento e a empresa acompanha e/ou supera este movimento 

Seu mercado está em franco crescimento, mas a empresa não tem acompanhado este 

movimento

Mercado está estagnado / decrescendo, mas a empresa tem mantido / ganhado participa-

ção no mercado

Mercado está estagnado / decrescendo e a empresa tem perdido participação no mercado

Nenhuma das alternativas anteriores

21. QUAL O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE SUA EMPRESA EM SEU RAMO DE ATUAÇÃO 

(MARKET SHARE)? 

Até 10%

De 11 a 25%

De 26 a 40%

De 41 a 50%

Acima de 50%



56 57

27.1. CONSIDERANDO A REALIDADE DA SUA EMPRESA, QUAIS SERIAM AS MAIORES DIFICUL-

DADES NO PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL?

Burocracia da CVM

Custos relacionados à abertura de capital

Custos relacionados à manutenção da companhia após a abertura do capital

Obrigatoriedade de divulgação de informações sobre a empresa

Desconto do preço das novas ações no IPO

Redução da flexibilidade no processo decisório da empresa

Pressão por resultados

Ticket médio das operações de IPO e tamanho do mercado investidor

Outras      

28. QUAL SERIA O MAIOR EMPECILHO À ABERTURA DE CAPITAL DA EMPRESA?

Cultura dos acionistas

Custos

Situação financeira confortável

Diluição do controle / compartilhar o poder de decisão

Aceitação do setor pelos investidores

Divulgar informações

Desconhecimento sobre o assunto

Pressão contrária de acionistas membros da família

Outros      

29. A EMPRESA DIVULGA INFORMAÇÕES PARA BANCOS, CLIENTES E FORNECEDORES 

(STAKEHOLDERS)?

A empresa divulga as informações de interesse dos acionistas/cotistas e os atos da gestão 

de forma sistemática e formal

A empresa divulga informações de forma resumida, e nem todos os atos relevantes da 

gestão são divulgados para aos acionistas

A empresa cumpre apenas os requisitos legais de divulgação

A empresa só divulga as suas informações estritamente necessárias à condução de seus 

negócios 

25.  A SUA EMPRESA POSSUI ALGUM SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA?

Sim    Qual? ____________________________  Não

 Informações de mercado de capitais

26. A SUA EMPRESA PLANEJA, NOS PRÓXIMOS 5 ANOS:

26.1. ABRIR O CAPITAL?

Sim    Não

26.2. BUSCAR VENTURE CAPITAL OU PRIVATE EQUITY PARA FINANCIAR NOVOS PROJETOS?

Sim    Não

26.3 PASSARPOR UM PROCESSO DE FUSÃO E AQUISIÇÃO?

Sim    Não

27. CONSIDERANDO A REALIDADE DA SUA EMPRESA, QUAIS SERIAM AS MAIORES VANTA-

GENS NA ABERTURA DE CAPITAL?

Diversificação das fontes de financiamento / Acesso a capital

Reestruturação societária

Liquidez para o acionista 

Melhorar a imagem institucional da empresa

Possibilitar eventuais fusões, aquisições ou incorporações

Relacionamento com stakeholders

Melhoria do controle interno

Possibilidade de atração e retenção de talentos do mercado (plano de stock options, por ex.) 

Profissionalização da gestão

Equacionamento de processos sucessórios

Outras      
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23 0 0 0,9989 0,0011 BAIXA 0 0 0,6264 0,3736 MÉDIA

24 1 1 0,1499 0,8501 ALTA 1 1 0,0002 0,9998 ALTA

25 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,5613 0,4387 MÉDIA

26 0 0 0,9939 0,0061 BAIXA 0 0 0,9924 0,0076 BAIXA

27 0 0 0,9857 0,0143 BAIXA 0 0 0,9508 0,0492 BAIXA

28 0 0 0,9934 0,0066 BAIXA 0 0 0,9767 0,0233 BAIXA

29 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,821 0,179 BAIXA

30 0 0 0,8465 0,1535 BAIXA 1 1 0,0021 0,9979 ALTA

31 1 1 0,0002 0,9998 ALTA 0 0 0,9851 0,0149 BAIXA

32 0 0 0,9654 0,0346 BAIXA 1  0* 0,7089 0,2911 MÉDIA

33 0 0 0,9654 0,0346 BAIXA 0 0 0,9863 0,0137 BAIXA

34 0 0 0,8724 0,1276 BAIXA 0 0 0,7395 0,2605 MÉDIA

35 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,8581 0,1419 BAIXA

36 0 0 0,98 0,02 BAIXA 0  1* 0,4543 0,5457 MÉDIA

37 0 0 0,9938 0,0062 BAIXA 0 0 0,9757 0,0243 BAIXA

38 0 0 0,9939 0,0061 BAIXA 0 0 0,9899 0,0101 BAIXA

39 0 0 0,9654 0,0346 BAIXA 0 0 0,923 0,077 BAIXA

40 0 0 0,8724 0,1276 BAIXA 1  0* 0,5613 0,4387 MÉDIA

41 0 0 0,9927 0,0073 BAIXA 0  1* 0,0962 0,9038 ALTA

42 . 0 0,9549 0,0451 BAIXA . 1 0,3713 0,6287 MÉDIA

43 0 0 0,9927 0,0073 BAIXA 1 1 0,2762 0,7238 MÉDIA

44 1 1 0,0002 0,9998 ALTA 0  1* 0,4321 0,5679 MÉDIA

45 1 1 0,0002 0,9998 ALTA 0 0 0,9591 0,0409 BAIXA

46 1 0* 0,7475 0,2525 MÉDIA 1  0* 0,5613 0,4387 MÉDIA

47 1 1 0,0002 0,9998 ALTA 0 0 0,891 0,109 BAIXA

48 0 0 0,9977 0,0023 BAIXA 0 0 0,9707 0,0293 BAIXA

49 0 0 0,9992 0,0008 BAIXA 0 0 0,7881 0,2119 BAIXA

50 1 1 0,0003 0,9997 ALTA 0 0 0,9836 0,0164 BAIXA

RESULTADO DA ANÁLISE DISCRIMINANTE POR EMPRESA

Planejar abrir capital nos próximos 5 anos Planejar usar Venture Capital ou Private Equity para 
financiar novos projetos nos próximos 5 anos

Obs. Y da 
amostra

Y classificado 
pela análise 

siscriminante

Probabilidades
Grupo Y da 

amostra

Y classificado 
pela análise 

discriminante

Probabilidades
Grupo

0 1 0 1

1 0 0 0,9847 0,0153 BAIXA 0 0 0,9863 0,0137 BAIXA

2 0 0 0,9893 0,0107 BAIXA 0 0 0,8511 0,1489 BAIXA

3 0 0 0,8221 0,1779 BAIXA 1 1 0,0224 0,9776 ALTA

4 0 0 0,9927 0,0073 BAIXA 1 1 0,1911 0,8089 ALTA

5 0 0 0,9982 0,0018 BAIXA 0 0 0,7881 0,2119 BAIXA

6 0 0 0,8724 0,1276 BAIXA 0 0 0,5613 0,4387 MÉDIA

7 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,7395 0,2605 MÉDIA

8 0 0 0,9969 0,0031 BAIXA 0 0 0,9731 0,0269 BAIXA

9 0 0 0,9939 0,0061 BAIXA 0 0 0,8965 0,1035 BAIXA

10 0 0 0,842 0,158 BAIXA 0 0 0,9165 0,0835 BAIXA

11 0 0 0,9933 0,0067 BAIXA 0 0 0,7713 0,2287 BAIXA

12 0 0 0,9995 0,0005 BAIXA 0 0 0,9861 0,0139 BAIXA

13 0 0 0,9822 0,0178 BAIXA 0 0 0,9851 0,0149 BAIXA

14 0 0 0,9918 0,0082 BAIXA 1 1 0,0962 0,9038 ALTA

15 0 0 0,9969 0,0031 BAIXA 0 0 0,8479 0,1521 BAIXA

16 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,5613 0,4387 MÉDIA

17 0 0 0,995 0,005 BAIXA 0 0 0,9217 0,0783 BAIXA

18 0 0 0,7475 0,2525 MÉDIA 1 1 0,0502 0,9498 ALTA

19 . 0 0,9833 0,0167 BAIXA . 1 0,0962 0,9038 ALTA

20 1  0* 0,7475 0,2525 MÉDIA 0 0 0,674 0,326 MÉDIA

21 1  0* 0,7475 0,2525 MÉDIA 1 0* 0,7395 0,2605 MÉDIA

22 1  0* 0,8724 0,1276 BAIXA 0 0 0,5613 0,4387 MÉDIA

APÊNDICE B

Obs.: Grupos => Alta Pr (Y=1)>0,75; Baixa: Pr (Y=1)<0,25; Média: 0,25<Pr (Y=1)<0,75




