




Nas últimas semanas, EXAME pediu a
20 especialistas em mercado financeiro uma
análise das ofertas de ações que têm che-
gado à bolsa brasileira. A percepção geral
é que há, entre os empresários e os bancos
de investimento que coordenam operações
de abertura de capital, uma corrida para
aproveitar o atual momento do mercado
acionário. Nos últimos três anos, a bolsa
valorizou 180%, e o interesse dos investi-
dores internacionais criou condições para
que a Bovespa se tornasse o que sempre de-
veria ter sido — uma forma barata de fi-
nanciar empresas e premiar empreendedo-
res bem-sucedidos. Abrir o capital nessas
condições pode significar uma procura
maior para as ações das empresas estrean-
tes e, conseqüentemente, a obtenção de um
preço mais alto. Isso ajuda a explicar por
que 46 empresas foram a pregão desde o
início de 2007 até agora, quase o dobro do
número do ano passado inteiro. 'Todos que-
rem aproveitar enquanto o mercado está fa-
vorável e a janela, aberta", diz o presiden-
te de um banco de investimentos. "O pro-
blema é que essa pressa toda gera distor-
ções perigosas para os investidores."

ENTRE AS ARTIMANHAS desenvolvidas
para levar empresas à bolsa, uma das mais
polêmicas é a concessão de empréstimos
que inflam seus resultados meses antes da
abertura de capital. O banco que empres-
ta o dinheiro é sempre o mesmo que coor-
dena o IPO, e o objetivo é dar à compa-
nhia musculatura para conseguir um prê-
mio maior no dia da estréia. Com o di-
nheiro captado, a empresa paga o emprés-
timo. A incorporadora de imóveis Inpar é
um dos exemplos que mais chamaram a
atenção. A companhia dava prejuízo e não
fazia lançamentos de imóveis desde 2003,
histórico que dificilmente atrairia o inte-
resse dos investidores. A solução encon-
trada foi tomar um empréstimo de 100
milhões de reais no Credit Suisse e, com
o dinheiro, sair à cata de terrenos. Em
maio, a Inpar captou 670 milhões de reais
com sua abertura de capital e quitou a dí-
vida. Embalados pela euforia com o se-
tor imobiliário, os investidores decidiram
apostar na Inpar. As ações subiram 18%
desde a estréia, ern junho, mês de seu IPO.
Segundo os especialistas, porém, esse é
um caso clássico de investimento arrisca-
do no médio prazo. O motivo é simples:

os bons números apresentados pela com-
panhia não são resultado de sua excelên-
cia administrativa, mas conseqüência de
um arranjo financeiro.

Em favor da Inpar, diga-se que as in-
formações a respeito do empréstimo fo-
ram tratadas de forma clara pela empresa.
Não se pode dizer o mesmo de outras no-
vatas. A CR2, outra companhia do ramo
imobiliário, deixou de informar que seus
controladores subscreveram um terço da

oferta de ações. A atitude revoltou os in-
vestidores, já que o preço de estréia na bol-
sa reflete a procura pelos papéis nas se-
manas anteriores. Ao comprar um terço
das ações, os sócios puxaram o valor de-
las para cima. Quando a monobra foi des-
coberta, o Unibanco, coordenador da ope-
ração, teve de dar aos investidores a op-
ção de desistir da compra dos papéis. Mais
de 60% deles abriram mão das ações da
empresa. "A operação foi um desastre com-



pleto", diz Emanoel Pereira, sócio da GAP
Asset Management. "O que eles fizeram
não é ilegal, mas era preciso deixar isso
claro no prospecto."

Casos como o da CR2 pegaram até mes-
mo a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) de surpresa. Recentemente, a au-
tarquia passou a recomendar que a empre-
sa que vai à bolsa deixe claro se os sócios
controladores pretendem participar do pro-
cesso de formação de preço para listagem
na bolsa, o bookbuüding. A CVM também
passou a exigir que os prospectos das ofer-
tas de ações sejam mais claros. Hoje, os
calhamaços de 500 páginas trazem todos
os detalhes sobre o perfil da empresa, mas
o texto é escrito num "juridiquês" impe-
netrável. "Esse documento ainda é mais
um mecanismo de proteção da empresa e
do banco coordenador", diz Felipe Claret,
responsável pelo registro de empresas na
CVM. "Deveria proteger também o inves-
tidor." A autarquia passou a exigir mais
detalhes sobre eventuais empréstimos con-
cedidos pelos bancos coordenadores, in-

Para evitar surpresas
Cinco recomendações de especialistas para quem
deseja investir em empresas que estão abrindo o capital

l
Tome cuidado com empresas que não revelam o
nome do controlador, Quando o maior acionista é
desconhecido, não dá para prever o rumo que a
companhia pode tomar

2 Tenha cautela com empresas que surgem no
momento da abertura de capital. Sem histórico,
não há como avaliar a qualidade da gestão e o
desempenho da companhia ern momentos de crise

3 Fique atento ao número de empresas de um
mesmo setor que chegam à bolsa num período
de tempo muito curto. Pode ser sinal de uma
bolha setorial

4

5

Dê preferência às ofertas primárias. Nesse
modelo, os recursos captados na bolsa são
investidos na expansão da empresa. Ofertas
secundárias podem não ser boas opções, uma
vez que os recursos vão para o bolso dos sócios

Desconfie das operações financeiras realizadas
pelas empresas antes da abertura de capital.
Algumas companhias assumem empréstimos
altíssimos para "maquiar" sua saúde financeira •
algo que pode não se sustentar no longo prazo



-

Abaixo da
expectativa
Ações que estrearam
neste ano e apresentaram
os piores desempenhos até
o momento em comparação
com o Ibovespa'1*

TECNISA

Variação
(desde 1/2) -2,4%

O PROBLEMA

A maioria dos recursos
captados na bolsa foi para
a aquisição de um terreno com
problemas de documentação
na prefeitura

FRIBOI

Variação
(desde 29/3) 3%

O PROBLEMA

A ação estreou cara demais
e já no primeiro dia despencou.
Além disso, a empresa atua
num setor pouco conhecido
pelos investidores

formações sobre a idoneidade dos princi-
pais executivos e um alerta caso o acio-
nista majoritário esteja oculto. A última
exigência se deve ao inusitado IPO da Bra-
sil Ecodiesel — a companhia foi à bolsa
sem revelar seu dono.

EM ALGUNS CASOS, O NOME DO DONO
da empresa que vai à bolsa é toda a in-
formação que o investidor tem à disposi-
ção na hora de investir. É o que aconte-
ce com as empresas que surgem no dia
da abertura de capital, conhecidas como
start-ups. Seu objetivo é começar as ope-
rações justamente com o dinheiro levan-
tado na bolsa. A BrasilAgro e a MMX
são dois exemplos recentes. A primeira,
criada para investir no agronegócio, ti-
nha entre seus controladores o bilionário
Elie Horn, dono da Cyrela. Já a MMX foi
criada pelo empresário Eike Batista. Co-
mo não têm rigorosamente nenhum his-
tórico, companhias como essas são con-
sideradas um investimento de altíssimo
risco. Em julho, a Invest Tur, criada pa-
ra adquirir participações em empreendi-
mentos turísticos, juntou-se ao grupo.
"Quando um banco traz uma companhia
ao mercado, estabelece uma sociedade
moral entre essas duas partes", diz José
Olympio Pereira, diretor do Credit Suis-
se, banco que inaugurou esse tipo de tran-
sação no país, com a BrasilAgro. "Se lan-
çarmos um negócio ruim no mercado,
ninguém vai querer saber da empresa que
estamos vendendo no próximo IPO."

Ondas de aberturas de capital são ca-
racterísticas de momentos de euforia no

mercado. Nos Estados Unidos, durante a
bolha da internet, os IPOs eram tantos —
e as empresas, tão duvidosas — que a si-
gla ganhou uma nova definição: "Imagi-
nary Profit Only" (apenas lucros imaginá-
rios). Segundo os especialistas, o Brasil
está longe de atingir esse patamar de in-
sanidade. Mas alguns setores são aponta-

dos como mais arriscados para quem vai
entrar na bolsa agora. O principal é o imo-
biliário. Vinte empresas do setor abriram
o capital nos últimos dois anos, e o que
atraiu os investidores foi justamente a pers-
pectiva de ganhos num futuro distante, e
não os planos no médio prazo. Algumas
companhias imobiliárias já começaram a



BANCO PINE IGUATEMI CAMARGO CORRÊA IMOB.

Variação
(desde 2/4) 10,9% Variação

(desde 7/2) 7,5% Variação
(desde 31/1) 4,8%

O PROBLEMA

Não é um banco conhecido
e atua no mercado de crédito,
que é muito concorrido

O PROBLEMA

Os investidores preferem
shoppings que são voltados
para as classes C e D, que
prometem taxas maiores
no crescimento do consumo

O PROBLEMA

Estreou na bolsa com um valor
de mercado muito alto para seu
tamanho. O mercado resolveu
reajustar o preço da ação

sofrer. Uma delas é a administradora de
shoppings Iguatemi, que tem tido um de-
sempenho bastante abaixo das espectati-
vas (veja quadro). Fenômeno semelhante
ocorre no setor financeiro. Oito bancos de
porte médio foram à bolsa em 2007. Co-
mo atuam num mercado extremamente
concorrido, bancos como o Pine têm tido

variação inferior à da média do Ibovespa.
Não é a primeira vez que o Brasil vive

um momento assim. Surtos anteriores, co-
mo o dos anos 80, terminaram mal. Das 40
empresas que abriram o capital em 1986,
dez deixaram a bolsa e as outras 30 se trans-
formaram em zumbis sem liquidez algu-
ma. Hoje, porém, o aumento do número

de empresas listadas em bolsa é, sem dú-
vida, um fenômeno positivo para o capita-
lismo brasileiro. As companhias que abrem
o capital obedecem a padrões rígidos de
governança, o que aumenta a proteção dos
investidores. Além disso, seria uma tre-
menda injustiça fazer com que maçãs en-
venenadas escondessem o brilho de em-
presas como a GVT, que têm fundamen-
tos sólidos e viram na bolsa um caminho
natural para financiar seu crescimento. O
desafio para o investidor, portanto, é es-
quecer a euforia, analisar criteriosamente
cada empresa em que vai investir e, assim,
não cair num dos mais conhecidos erros
do mercado financeiro — fazer os piores
negócios nos melhores momentos. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 15, p. 88-93, 15 ago. 2007.




