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Depois das empresas LDC Bioenergia e Agrenco, é a vez de a Imcopa dar seqüência à revoada 
do agronegócio rumo ao mercado de capitais. A produtora de derivados de soja não-
transgênica apresentou o pedido de oferta inicial de ações (IPO – na sigla em inglês) para a 
análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última semana.  
 
A empresa paranaense, com sede em Araucária, tem uma produção anual média de 1,8 milhão 
de toneladas de soja. Segundo o prospecto preliminar, nos próximos anos a Imcopa trabalhará 
em duas frentes prioritárias: atuação no mercado de energia e o desenvolvimento de produtos 
inteligentes e de valor adicionado – destinados ao consumo sustentável.  
 
As perspectivas de aumento de consumo de proteínas de soja, principalmente no mercado 
asiático, tornam a Imcopa uma empresa atrativa para os investidores. Apesar do otimismo, os 
analistas estão atentos à instabilidade dos preços dos grãos, o que poderia dificultar a 
operação da Imcopa. 
 
Com as turbulências da Bovespa, iniciadas em agosto, as companhias andavam receosas em 
relação aos resultados dos IPOs. “Passado o momento mais dramático da crise, os investidores 
estrangeiros vão continuar interessados no Brasil. Por isso, as empresas estão agilizando as 
burocracias do IPO para que, quando o mercado se estabilizar, elas estejam preparadas”, 
pondera Helio Pio, gerente comercial da corretora Ágora.  
 
Ele estima que a onda de bons resultados na Bovespa deva voltar até o final do ano, mas não 
na intensidade do primeiro semestre de 2007. “Para o início do ano que vem, sim, os IPOs 
estarão a todo o vapor”, prevê. 
 
A tendência de recuperação dos IPOs traz boas perspectivas para o agronegócio. Os analistas 
acreditam que o mercado estará cada vez mais receptivo a empresas desse setor. “No 
exterior, o Brasil é visto como um competidor de peso no agronegócio. Além disso, temos boas 
empresas. Não há por que essas companhias não se destacarem”, analisa Caetano Fabrini, 
diretor da área de mercado de capitais do Banco Fator. 
 
A Imcopa teve lucro líquido de R$ 21,4 milhões no primeiro semestre, 110% acima do 
verificado no mesmo intervalo de 2006. No período, a receita cresceu 15%, para R$ 903,2 
milhões. 
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