
Empresas brasileiras de TI e internet aceleram entrada no mercado de capitais
para intensificar crescimento e competir de frente com os gigantes do setor
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gosto de 2001. Em plena
ressaca após a quebradei-
ra da internet o então

presidente da Microsiga, Laércio
Cosentino, vai a público para
anunciar que a companhia está
pronta para fazer sua oferta públi-
ca inicial de ações (IPO), com es-
tréia marcada para o mês seguin-
te no Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa).
"Um IPO desastroso não vale a
pena (...) estamos esperando o
momento certo", disse, à ocasião.

Cosentino realmente teve que
esperar pelo momento apropria-
do, e muito. Aquilo que o executi-
vo já dava como certo só viria a se
concretizar em março deste ano,
quando a Microsiga, então fundi-
da com a Logocenter e já sob a
marca Totvs, estrearia finalmente
no mercado de capitais.

A situação ilustra bem um ciclo
que, segundo os analistas de mer-
cado, já entrou numa nova fase,
cujos fundamentos financeiros
explicam a recente corrida das
principais empresas de TI e inter-
net à bolsa. De 2005 para cá, no-
mes como Datasul, Submarino,
Totvs, Universo Online e Vivax
passaram a fazer parte do menu
de ações oferecido pela Bovespa.
Na Comissão de Valores Mobiliá-
rios, empresas como a integrado -
ra CPM e a Autotrac Telecomuni-
cações aguardam avaliação de
seus registros. A Politec, de Brasí-
lia, é mais uma que ensaia sua
chegada ao mercado de ações.

"O que está acontecendo é
que, passada a bolha da internet e

aquela constante volatilidade da
economia, há enfim uma confian-
ça maior nos negócios feitos no
País. Os preços já não cavalgam
tanto. Passamos a ter mais previ-
sibilidade econômica", avalia o
economista-chefe corretora da
Austin Rating, AlexAgostini.

O setor deTI é mais um dos que
querem aproveitar esse momento,
embora os números do mercado
nacional de tecnologia da infor-
mação mostrem que a movimen-
tação financeira destas empresas
ainda está muito longe de sugerir
qualquer tipo de"Nasdaq à brasi-
leira". Basta lembrar que apenas o

faturamento de uma companhia
como a Petrobras - que gerou um
caixa de 47,8 bilhões de reais em
2005 - já supera com folga tudo o
que o mercado interno do Brasil
deve gastar com TI neste ano: cer-
ca de 42 bilhões de reais, confor-
me projeções da IT Consulting.

Mas é justamente o fato de não
ser um mercado tão pujante fren-
te a setores tradicionais da econo-
mia que tem levado muitos em-
presários dos bits a pensar na bol-
sa como uma forma de atingir
crescimento rápido, sem ter que
encarar juros dos bancos ou pro-
cedimentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social."O BNDES tem o dinheiro
mais barato hoje em dia. Mas o
mercado de capitais também pas-
sou a ser uma opção a mais para
quem não quer buscar linhas de
crédito. Esta é uma tendência que
atinge diversos setores", comenta
o analista da Austin Rating.

No médio e longo prazos, a ex-
pectativa é que as empresas de
tecnologia também passem a fi-
gurar com regularidade na lista
dos papéis mais negociados no
pregão."Se observarmos a relação
das ações mais transacionadas
atualmente, veremos que é bem
diferente do que víamos dez anos
atrás, quando havia uma forte
atuação das operadoras de telefo-
nia. Hoje a participação das teles é
bem menor", comenta o diretor
técnico da Associação dos Analis-
tas e Profissionais de Investimen-
to do Mercado de Capitais (Api-
mec-SP), Reginaldo Alexandre.

O analista chama a atenção pa-
ra um"processo de retroalimenta-
ção de investimentos", no qual se-
tores tradicionais da bolsa - como
energia, mineração, química e si-
derurgia - passam a dividir espaço
com novos segmentos. "O merca-
do se move por ciclos de investi-
mentos. E agora este ciclo passa a



incluir as empresas de TI. Na me-
dida em que as condições de mer-
cado continuarem estáveis, é ra-
zoável esperar que mais compa-
nhias deste setor também passem
a recorrer ao capital aberto", avalia.

A palavra de ordem é adquirir
concorrentes, ampliar a participa-
ção de mercado e explorar novos
nichos sem ter que começar do ze-
ro. Este crescente movimento de
consolidação, que é um dos des-
dobramentos mais evidentes das
recentes aberturas de capital, tem
provocado uma reviravolta que
não se limita àqueles que preten-
dem levar seus negócios aos in-
vestidores.

RECEITA DE SUCESSO

Comendo pelas beiradas, o que
muitas empresas de pequeno e
médio porte do setor têm feito é
arrumar a casa para receber a visi-
ta de potenciais compradores. Co-
mo observa o diretor de pesquisas
da IT Data Consulting, Evair Ro-
drigues, não há muitas opções pe-
la frente."Só há dois caminhos: ou
você cresce ou é comprado por
outra companhia. Este é o dilema
destas empresas. E se você deixa
claro que está trabalhando bem,
mostra que pode ser absorvido.
Muitos já sabem que estão pertos
de serem comprados/'

A favor de muitas empresas de
TI está a padronização de proces-
sos e melhores práticas de gestão,
muitas vezes inerentes a serviços

e produtos que estas companhias
já oferecem. A tendência é que,
decorrente da busca por transpa-
rência em procedimentos técni-
cos, organizações focadas em nor-
mas e procedimentos como CoblT
e ITIL (IT Infrastructure Library)
também avancem na seara da go-
vernança corporativa.

Quem abriu, abriu. Quem não
abriu, melhor aguardar 2007. Se-
gundo o analista de investimentos
do Banco Fibra, Fábio Watanabe, a
boa onda de investimentos que
atingiu o mercado de capitais des-
de início de 2005 se arrefeceu com-
pletamente nos últimos 40 dias.

" Começamos o ano com a ca-
ra de que o apetite dos investido-
res continuaria, mas a verdade é
que o mercado está se fechando.
A CVM falava em 16 IPOs neste
ano, mas acho muito difícil que is-
so se concretize", comenta o exe-
cutivo, acrescentando que o prin-
cipal motivador do ceticismo dos
investidores com o mercado na-
cional de ações está atrelado ao
medo do aumento de juros no
mercado norte-americano.

"Desde a virada do primeiro
trimestre deste ano, esse medo
passou a ser mais concreto. E isso
é um problema grave porque po-
tencializa a migração investimen-
tos de renda variável para a de
renda fixa. E tudo indica que essa
realidade não mudará no curto
prazo", analisa.

Segundo o executivo, este ce-

nário conservador seria um dos
fatores que estaria por trás do fra-
co desempenho de empresas co-
mo a Datasul, que logo em sua
estréia na bolsa, realizada no úl-
timo dia 2, fechou o pregão com
baixa de 6,6%. "O IPO é uma

chance única de fazer com que o
mercado olhe para aquela ação
com potencial de crescimento.
Uma ação que começa em forte
queda entra no mercado com o pé
esquerdo. Agora será preciso tra-
balhar forte para se recuperar",

diz o analista do Banco Fibra.
No momento, o conselho àque-

les que pensam em lançar seus tí-
tulos no mercado - como Autotrac,
CPM e Politec - é segurar as rédeas.
"Não quero ser pessimista, mas a
verdade é que este ano ficou com-
prometido. O momento é ruim, se-
ja para TI ou qualquer outro setor.
A liquidez da Bovespa nesse mo-
mento é mtetade do que vimos no
primeiro trimestre. E dificilmente
teremos essa volta de investimen-
tos nos próximos cinco meses",
avalia Watanabe.

De acordo com o analista de
mercado, algumas empresas que já
se preparavam para entregar docu-
mentação à CVM decidiram sus-
pender temporariamente seus pro-
cessos. "Quem saiu correndo nos
últimos três meses vai ter que de-
sistir", comenta. No entanto, para
não perder o bonde, muitas com-
panhias devem trabalhar para
manter suas operações em dia,
com o propósito de fazerem o IPO
no final deste ano ou início de 2007.

Muitos empresários de TI já vi-
nham contando os dias para a es-
tréia na Bovespa, tal qual a Micro-
siga, que em 2001 se dizia comple-
tamente pronta para entrar no
mercado de capitais. Mais uma
vez, será o ajuste fino com o hu-
mor dos investidores e com os ru-
mos da economia o que ditará se
esta estréia se dará daqui um ou
dois meses. Para o bem do merca-
do, que não seja só em 2010.
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