
A descoberta de
urna nova fonte
Os recordes nas
IPOs, as ofertas
iniciais de ações,
sinalizam, finalmente,
a consolidação do
mercado de capitais
como alternativa de
capitalização para as
empresas do País
Por Jander Ramon

A economia conspira a favor do
mercado de capitais brasileiro. Alta
liquidez de recursos financeiros no
mundo, estabilidade macroeconômica
interna, sinalização de continuidade de
crescimento com inflação sob controle,
empresas bem estruturadas e regulação
adequada e eficiente do mercado são
fatores que permitem, há três anos, a
ocorrência de um expressivo número
de empresas bem-sucedidas na abertura
de capital na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). De 2004 até o final
de junho de 2007, 71 organizações
promoveram IPOs (de "Initial Public
Offerings", as ofertas iniciais de
ações), gerando R$ 44,66 bilhões em
emissões primárias (direcionadas ao

caixa das empresas) e secundárias (para
remuneração de acionistas).

Bastaram os seis primeiros meses de
2007 para que 2006, até então o ano
do ápice, fosse superado em volume
de captações. Se, no ano passado, as
IPOs renderam R$ 15,46 bilhões, em
2007, até junho, já tinham garantido
R$ 19,8 bilhões. Ainda no final
do primeiro semestre, outras 14
companhias aguardavam a análise
da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) para lançar seus papéis no
mercado. Agentes financeiros estimam
um volume de 60 IPOs para este
ano. "Nunca tivemos um movimento
duradouro de abertura de capital e
de captação de recursos de forma tão
regular e crescente como nos últimos
anos", comemora o superintendente-
executivo de Relações com Empresas
da Bovespa, João Batista Fraga. Mas o
alcance da bonança atual foi precedido
por um longo período de tempestades.
"Tivemos o mercado acionário parado
por quase duas décadas", lembra o vice-
presidente da Associação Nacional dos
Bancos de Investimento (Anbid), Luiz
Resende. "Vivíamos de espaços, janelas
curtas, de seis meses no máximo, para as
emissões", relata o executivo.

A revitalização do mercado de capitais
é entendida pelos especialistas

como reflexo da estabilidade
econômica e uma das
peças fundamentais do

Briice Mescher e Marcelo
Magalhães, da Deloitte:
a importância de uma
preparação adequada antes
da abertura de capital



amadurecimento do País. Capitalizadas,
as empresas ganham massa crítica
e poder de investimento, gerando
emprego, renda e desenvolvimento.
"O Brasil tem melhorado seus
fundamentos econômicos e a perspectiva
de receber, em breve, a nota de grau
de investimento (o chamado investment
grade, a partir da avaliação das agências
de classificação de riscos) vai fortalecer
ainda mais a economia do País e do
conjunto do mercado de capitais", avalia
o sócio da área de Auditoria da Deloitte,
Marcelo Magalhães.

Contribuíram também para o bom
momento do mercado os ajustes
regulatórios promovidos ao longo
dos anos pela Bovespa e pela CVM.
Desacreditados em um primeiro
momento, os patamares distintos de

.governança corporativa (Nível 1, Nível
2 e Novo Mercado), enquadrados por
normas severas, refletem hoje, no valor
das ações, o grau de percepção do
investidor sobre a empresa. Assim, são
valorizadas as companhias com melhor
governança, respeito aos acionistas
e transparência na gestão. "Essa é
uma maneira de facilitar a decisão do
público-alvo, o investidor, que se mostra
cada vez mais sofisticado na busca de
oportunidades, tornando a governança
corporativa um diferencial extremamente
relevante nas suas decisões", avalia o
sócio da área de Auditoria da Deloitte,

Bruce Mescher, que lidera a linha de
serviços da organização voltada a apoiar
empresas na abertura de capital. "As
regras específicas do Novo Mercado
atendem aos padrões de governança
estipulados por alguns fundos
internacionais, por exemplo. Assim, as
empresas que adotam elevados padrões
de governança podem ter acesso a
um nível de investidores que, de outra
forma, não poderiam", complementa
Mescher. Além das mudanças
regulatórias, o Brasil foi favorecido
pela excepcional liquidez internacional,
única no período pós-guerra. "Há uma
percepção de que a rota da economia é
de crescimento, puxada pela atividade
global", observa Antônio Castro,
presidente da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca).

Em meio a esse cenário, muitas
empresas passaram a se debruçar sobre
as alternativas para financiar projetos
de expansão ou aquisições. Devorador
de crédito, o governo absorve cerca
de 70% das receitas de financiamento
disponíveis no mercado interno,
tornando, assim, o mercado de capitais
uma fonte interessante de recursos,
como observa Castro, da Abrasca. "Se
considerarmos que só 20% do crédito
do País se destina à oferta livre, e ainda
com juros elevados, notamos que o
financiamento via mercado de capitais
se torna uma alternativa muito

O mundo abre seu capital
A intensificação do movimento de
abertura de capital não é exclusiva do
Brasil. Embora não exista consenso sobre
os valores das IPOs realizadas em todo o
mundo em 2006 - oscilando de US$ 240
bilhões a US$ 257 bilhões, a depender
da fonte de informação -, a percepção
de que o volume de ofertas do ano
passado foi recorde é compartilhada
por praticamente todos os agentes do
mercado. Para 2007, a expectativa é
de crescimento. A China foi o país líder
nesse processo em 2006, com emissões
superiores a US$ 50 bilhões. "Esses
números envolvem a abertura de capital
de empresas de peso, como bancos",
explica o sócio da área de Auditoria
da Deloitte, Bruce Mescher, se referindo
à IPO do Banco da Indústria e do
Comércio da China, em outubro de 2006,
no valor de US$ 21,9 bilhões, a maior

da história. "O Brasil está em outro
patamar, mas já viveu uma fase assim,
durante o programa de privatizações",
ressalva.

Conforme relatório divulgado,
recentemente pelo Federal Reserve
(FED), o banco central dos Estados
Unidos, de todo o portfólio de
investimentos norte-americanos em
bolsas estrangeiras, o Brasil teve sua
participação ampliada de 10%, em 2003,
para 18%, em 2006. "Mais de 70% do
nosso mercado acionário é movimentado
por estrangeiros e a tendência é de que,
mantidos os nossos sólidos fundamentos
econômicos, poderemos sempre contar
com capitais externos de longo prazo",
comenta o superintendente de Registros
da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), Carlos Alberto Rebello.

interessante para a companhia", explica.
Essa análise ajuda a explicar por que,
em 2006, as empresas captaram algo
superior a R$ 120 bilhões, segundo
cálculo da CVM, mais do que o dobro
dos desembolsos promovidos pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). "O saldo
positivo dessa história é que, por conta
dessas operações, o BNDES pôde
redirecionar seus recursos para empresas
de menor porte, que geralmente não
tinham condições de acessar as linhas
de bancos", salienta o superintendente
de Registros da CVM, Carlos Alberto
Rebello.

Motivações e experiências
Não são poucas as razões que levam
uma empresa a abrir seu capital. Em
alguns casos, capitalização é a principal
delas, permitindo que a empresa
possa partir para aquisições de outros
negócios ou investir em novos projetos.
Pode pesar também nessa decisão
uma série de outros fatores, tais como
a diluição do risco do negócio, já que
mais profissionais, como auditores,
conselheiros, analistas, estrategistas e
investidores, analisarão as conseqüências
das deliberações tomadas pela gestão
da companhia; a expectativa de garantir
a perenidade da empresa, por se tornar
mais dinâmica e responder com maior
segurança aos acionistas; a busca
pela diversificação do patrimônio do
acionista, permitindo a venda de
seus papéis sem ter de abrir mão do
controle da empresa; uma saída para o
processo sucessório; uma chance maior
de obter financiamentos com custos
menores; a projeção nacional obtida
por empresas até então regionais; e
a melhoria dos sistemas internos de
gestão, possibilitando ganhos mais
evidentes a partir da maior eficiência
administrativa.

Ocorre também, em várias
oportunidades, uma espécie de
"efeito c/usterou setorial", no qual o
ingresso de uma empresa na Bovespa é
entendido como um movimento correto,
inclusive pelos próprios concorrentes,
atraindo ao mercado acionário outras
empresas do mesmo segmento. Esse
caso é bem ilustrado pelo movimento
verificado no setor de construção civil,
líder em IPOs nos últimos anos, com a



entrada de 16 empresas na Bolsa. De
janeiro a junho de 2007, o segmento
liderou as IPOs, com a entrada de dez
organizações na Bovespa. Uma das
empresas a encabeçar esse movimento
foi a construtora Gafisa S.A. Em
fevereiro de 2006, a IPO da Gafisa
captou R$ 927 milhões, sendo
R$ 494 milhões em ofertas primárias
e R$ 433 milhões em secundárias,
destinadas ao private equity (fundo
de participação em empresas) GP
Investments. "Sempre tivemos o objetivo
de nos capitalizar", garante o presidente
da Gafisa, Wilson Amaral. Com dinheiro
em caixa, o executivo conta que a
construtora adquiriu 60% da Alphaville
Urbanismo, por cerca de R$ 202
milhões, além de terrenos para novos
empreendimentos.

A presença do fundo GP no
gerenciamento da empresa foi
importante, segundo Amaral, da Gafisa.
Já prevendo a abertura de capital no
futuro, os executivos adequaram a
Gafisa aos padrões administrativos de
uma companhia aberta, com criação de
estatuto, conselho de administração e
área de relação com investidores, além
da adoção de normas de governança
e transparência de informações, com
a implementação de processos de
auditoria. "A nossa IPO foi rápida porque
já exercíamos práticas de companhia
aberta", comenta o executivo, ao
relembrar o processo de menos de três
meses de duração entre a decisão de
abrir o capital e estrear na Bovespa.

Estratégia e avaliação prévia
Estratégia e planejamento são, por
sinal, fatores fundamentais para o
sucesso de uma IPO. A Totvs S.A., que
desenvolve e comercializa softwares
de gestão empresarial, passou pela
experiência de contar com um private
equity na sua administração. Quando foi
a mercado, em março de 2006, concluiu
um processo que, na avaliação do vice-
presidente de Gestão e Relacionamento
com os Investidores, José Rogério Luiz,
ocorreu sem sobressaltos. "Estruturamos
os times e os sistemas antes da IPO, sem
criar atritos na rotina da empresa." A
Totvs arrecadou R$ 460 milhões, sendo
R$ 270 milhões em emissão primária e
R$ 190 milhões em secundária. Com
dinheiro em caixa, menos de 40 dias

após a IPO, assumiu o controle acionário
da RM Sistemas, por cerca de R$ 200
milhões. Por si só, a abertura de capital
não assegura que a empresa será
bem administrada, embora essa seja a
tendência na maior parte das vezes. Em
última instância, esse processo fortalece
a qualidade do conjunto da economia
do País. "Se a empresa se estruturar
e respeitar o mercado, os investidores
devolvem essa valorização na mesma
magnitude", diz Luiz, da Totvs.

A definição pela abertura de capital,
lembra Magalhães, da Deloitte, deve ser
precedida de uma análise de viabilidade,
com comparação entre custos e possíveis
benefícios. "Muitas empresas médias,
para ganhar escala, arcar com os custos
de abertura de capital e obter sucesso
na operação, promovem fusões pré-
IPOs", exemplificou, ao lembrar que é
salutar a entrada de empresas de médio
porte no mercado. Hoje, segundo ele,
muitas empresas não se preparam de
forma adequada, como resultado'de
uma cultura familiar muito intrínseca na
administração dos negócios.

Além da análise de viabilidade, é preciso
profissionalizar a empresa, reorganizá-
la e, para isso, contratar escritórios de
advocacia e auditoria independente.
Também se faz necessário ter um

intermediário financeiro responsável pela
emissão, além de contar com equipe
de comunicação e um profissional de
relações com os investidores.

Nada parece indicar a possibilidade de
redução da liquidez global ou de queda
das IPOs no Brasil. Usinas de açúcar e
álcool, bancos e prestadores de serviços
são aguardados para entrar na Bovespa.
"Para o curto e médio prazos, vemos
oportunidades de ingresso no mercado
por parte de instituições financeiras, em
especial, de bancos e seguradoras, além
de algumas organizações da área de
serviços", conta Mescher, da Deloitte.
"Também há uma diversidade muito
grande, com possibilidades interessantes
para o setor imobiliário", acrescenta
Magalhães, da Deloitte. Fraga, da
Bovespa, acredita que agora o ambiente
empresarial pode endereçar sua
preocupação na qualidade dos projetos,
na governança e no empreendedorismo.
"Quando os investidores encontram
empresas, projetos e empreendedores
de qualidade, boa gestão, governança
e transparência, eles remuneram
bem. São esses talentos, em forma
de companhias, que os investidores
buscam", acrescenta.

Para obter mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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