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        Com a marca de mais de 3 milhões de 

pessoas físicas ativas na B3 atingidas em 

setembro de 2020, as empresas em processo de 

aberturas de capital passam por recorrentes 

conflitos envolvendo grandes grupos 

controladores e minoritários, cada vez mais 

presentes nas negociações de varejo. 

        Estabelecer contratos de lock-up com os 

investidores nos momentos de emissões de suas 

ações é uma das alternativas que as companhias 

possuem para mitigar este conflito. 

       Estes são contratos que impedem que os 

insiders1 negociem suas ações  durante um 

período de tempo preestabelecido pelo 

prospecto, normalmente compreendido entre 45 

e 180 dias.  

        Como justificativa apresentada pela 

literatura, utilizar um longo contrato de lock-up 

baseia-se na premissa de sinalizar positivamente 

os próprios ativos, assim como procurar reduzir 

a assimetria informacional e impedir o flipping 

dos proprietários, isto é, o evento onde os 

investidores que participam do IPO vendem o 

papel no dia da abertura do mercado, buscando 

assim lucrar com a valorização dos ativos 

durante as primeiras horas da negociação. Fato 

esse que pode causar oscilações bruscas nos 

preços com curvas de demanda descendentes. 

      

  

 

 

       Realizado no Brasil pela primeira vez em 

2019, o conceito de isonomia no IPO foi utilizado, 

aplicando-se também a possibilidade de as 

empresas utilizarem de um contrato de lock-up 

para pessoas físicas. Até então de uso exclusivo 

para negociações com investidores institucionais, 

transformação que trouxe ao mercado impactos 

relevantes. 

       Um ponto interessante desta pesquisa diz se a 

repeito ao conflito com a Hipótese de Mercados 

Eficientes, onde para este caso, as informações a 

repeito das vendas internas, que ao sinalizarem 

negativamente o mercado por conta da falta de 

confiança dos próprios insiders com suas 

posições, devem se incorporar nos preços das 

ações de forma imediata e antecipada ao 

vencimento do lock-up. Fato esse que não é 

evidenciado pela literatura, encontrando retornos 

anormais, sejam de preços e de volume de 

negociação, apenas na data em que o vencimento 

ocorre. 

       Portanto, o presente estudo pretende analisar 

o comportamento dos preços das ações após o 

vencimento dos contratos de lock-up das empresas 

listadas na B3 durante os anos de 2010 e 2020. 

 

Insiders1: Termo em inglês utilizado para referência às pessoas 

com acesso a informações privilegiadas, sejam gestores, gerentes 

ou funcionários de posições críticas, que podem utilizá-las de 

forma a obter vantagem financeira. 
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