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     Nos anos recentes, parte das empresas 

negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo passaram a estabelecer contratos de 

lock-up com seus investidores nos 

momentos da emissão de suas ações, estes 

são contratos que impedem que os 

proprietários negociem suas ações e 

derivativos durante um período de tempo 

estabelecido normalmente compreendido 

entre 45 e 180 dias.  

     A justificativa apresentada pela empresa 

ao decidir pela utilização de um contrato de 

lock-up, baseia-se na sua auto-proteção 

contra insiders1, evitando movimentos 

bruscos nos preços das ações relacionados 

ao possível aproveitamento de uma 

informação privilegiada para compra ou 

venda de papeis em grande volume. 

     Esta ferramenta, assim por dizer, tem se 

mostrado em evidência também pelo fato 

de que acionistas que optam por este 

contrato têm recebido grandes prioridades 

durante a liquidação das ações no IPO, 

enquanto  aqueles  que  não  optam  por  sua 

adesão, têm recebido uma pequena parcela 

deste rateio.  

  

 

     Um exemplo do seguinte excerto ocorreu 

em outubro de 2019, onde o lock-up para 

pessoas físicas como oferta de varejo 

começou a ser praticado e a empresa Vivara 

S.A. foi a pioneira para esta modalidade, 

estabelecendo o prazo de 45 dias de 

limitação de negociação para seus 

acionistas que optaram pelo contrato, que 

receberam em média 47,04% das ordens de 

reservas solicitadas, em comparação com 

os 3,2% recebidos pelos clientes que não 

optaram pelo lock-up. 

     Portanto, o autor, por este trabalho 

pretende analisar por meio de um estudo, de 

que forma o mercado interpreta a realização 

de um lock-up, assim como por objetivos 

específicos analisar as vantagens e 

desvantagens encontradas pelas empresas 

que o realizam e pelos investidores, assim 

como os fatores determinantes para a 

utilização deste mecanismo. 

 

 

Insiders1: Termo em inglês utilizado para referência às 

pessoas com acesso a informações privilegiadas que 

possam ser usadas de forma ilegal para obter vantagem 

financeira. 
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