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ções com investidores do Unibanco, Re-
gina Longo Sanchez.

O Unibanco contratou a corretora Ago-
ra Sênior como formadora de mercado no
início de 2004, quando a liquidez das
ações do banco era maior na Bolsa de No-
va York do que na paulista. Em setembro
do mesmo ano, os papéis da instituição fo-
ram listados no IBr-X 50, entre os 50 mais
líquidos do mercado. Em maio de 2005,
saltaram para o Ibovespa, índice compos-
to pelas empresas que somam 80% de par-
ticipação nas negociações da Bolsa. A
partir daí, o peso da ação sobre a lista au-
mentou 130%. "O volu-
me das transações passou
de uma média de 3 mi-
lhões de reais por dia, em
2003, para cerca de 90
milhões de reais a cada
pregão", conta Regina.

A executiva ressalva
que outras iniciativas im-
pulsionaram os negócios,
como a realização de en-
contros de aproximação

com o público, a redução do tamanho do
lote-padrão e as ofertas públicas de papéis
em poder de grandes acionistas (ou ofer-
ta secundária). Segundo Regina, os negó-
cios intermediados pelo formador de
mercado correspondem a cerca de 25% a
30% da movimentação do Unibanco na
Bolsa. Ela garante, porém, que boa parte
dessas transações é realizada espontanea-
mente por clientes da corretora, dada a
liquidez atual das ações. "O formador
hoje tem um papel mais psicológico. Ele
dá um sinal de governança e transparên-
cia para o pequeno investidor", afirma.

Não por acaso, a pes-
quisa da Bovespa mostra
que, das 51 companhias
com market maker, 31
pertencem ao Novo Mer-
cado, onde são agrupa-
das as organizações com
os maiores índices de
transparência na admi-
nistração. Outras 15 es-
tão nos chamados níveis
l e 2, também sujeitas a

A
Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) resiste à turbulên-
cia internacional. Enquanto
o mundo discute os efeitos
das perdas no mercado imo-

biliário americano, a Bolsa brasileira re-
cuperou os índices anteriores ao início
da crise e voltou a bater recordes histó-
ricos. Na quinta-feira 27, ultrapassou,
pela primeira vez, os 61 mil pontos. O
longo período de bonança, iniciado no
segundo semestre de 2003, tem estimu-
lado os ganhos de um grupo importan-
te para o funcionamento dos pregões,
os market makers (formadores de mer-
cado, em português), responsáveis por
garantir que sempre haverá comprado-
res e vendedores para uma ação.

Um levantamento da Bovespa mostra
o aumento da procura pelo serviço e os
resultados atingidos pelas companhias
que o contrataram. O número de ações
negociadas por formadores de mercado
passou de 26, em dezembro de 2006, para
51 até 20 de setembro. Desse total, 18
conseguiram, depois da contratação do
agente, atingir um nível de negociações
suficiente para ser incluídas nas carteiras
teóricas, como são chamados os índices
como o IBr-X e o Ibovespa, o que torna os
papéis mais atraentes aos investidores.

A figura do formador, também conheci-
do como fomentador, facilitador ou pro-
motor de liquidez, foi instituída pela
Bovespa em 2003 para garantir que in-
vestidores consigam comprar e vender
ações da empresa com limites máximos
de spread (diferença entre os valores da
oferta e o do último negócio fechado).
Ou seja, é comparável a um animador
de baile, que atrai os convidados para a
pista de dança e assegura que ninguém
fique insatisfeito com o par encontra-
do. "Rompido o gelo inicial, a relação
com o mercado entra em um ciclo vir-
tuoso", diz a superintendente de rela-



exigências de transparência e
proteção ao investidor. O traba-
lho ainda mostra que mais de
60% dos serviços de formadores
são contratados num período de
até 12 meses depois da abertura
de capital das empresas.

A Rossi Residencial, da área imo-
biliária, contratou o UBS Pactuai
em janeiro de 2006, um mês an-
tes de uma grande oferta de ações.
Cerca de seis meses depois a em-
presa ingressou no índice IBr-X
100, entre as cem empresas mais
negociadas. Chegou ao IBr-X 50
no início deste ano, mas recente-
mente deixou a lista. Para o dire-
tor de relações com investidores
da companhia, Sérgio Rossi, a en-
trada de empresas com maior free
float (quantidade de ações dispo-
níveis para negociação no merca-
do) acirrou a disputa para fazer
parte dos índices. "Com os volu-
mes atuais de negociação, creio
que em quatro ou cinco meses es-
taremos próximos do Ibovespa", afirma.

Além de atuar como formadora de
mercado, a Rossi aposta em outras estra-
tégias para aumentar a liquidez das
ações. Uma delas é fomentar a produção
de análises dos papéis por escritórios in-
ternacionais de avaliação de investimen-
tos. "Mais de 70% das ofertas de empre-
sas do setor imobiliário foram arremata-
das por investidores estrangeiros, por is-
so queremos ampliar a nossa visibilida-
de no exterior", explica o executivo.
"Também promovemos reuniões e road
shows para mostrar ao mercado os bons
fundamentos da empresa", acrescenta.

A ação do market maker é importante
também para os bancos de investimen-
to, responsáveis por
operações de aber-
tura de capital e ofer-
tas públicas de ações
e interessados em ga-
rantir liquidez para
os papéis dos clien-
tes. Foi essa a idéia
do UBS Pactuai ao
criar o serviço, um
dos pioneiros do mer-
cado. "Somos remu-
nerados pelas com-
panhias, por isso o
objetivo não é ganhar

dinheiro com as negociações, mas con-
tinuar ao lado dos clientes após a aber-
tura do capital", afirma o diretor da ins-
tituição, Manuel Fernandez.

O executivo cita papéis como os da CCR
Rodovias e da CPFL, que conseguiram em
poucos meses, ou anos, chegar ao deseja-
do Ibovespa. Mas lembra que também há
casos em que a atuação do formador con-
segue no máximo reduzir quedas espera-
das. "Após o lançamento das ações, ela
pode até cair nos primeiros dias, mas um
mecanismo estabilizador mantém os pre-
ços e o interesse do mercado no segundo
mês. A partir daí, a liquidez tende a se re-
duzir", afirma Fernandez. "O formador de
mercado traz mais parceiros e também re-

duz a volatilidade, ao garantir um
melhor ambiente de negociação."

Os animadores de pregão em
atuação hoje respondem, em mé-
dia, por cerca de 10% do volume
negociado pelos clientes, ou 18%
do número de transações, segun-
do os dados da Bovespa. No caso
das ações da ALL Logística, cons-
tantemente entre as 15 mais ne-
gociadas na Bolsa, a corretora do
UBS Pactuai realiza 20% das ope-
rações, seja com capital próprio,
seja por intermédio de clientes.

Para o gerente de relações com
investidores da ALL, Rodrigo Cam-
pos, o principal papel do forma-
dor é garantir que as ações tro-
quem de mãos, mesmo que em
volumes pequenos. "Como os ín-
dices são calculados a partir de
ponderações entre os valores e o
número das transações, a circula-
ção é fundamental", explica. O
investidor pessoa física, sobretu-
do, é atraído por papéis que po-
dem ser comprados ou vendidos

sem dificuldades ou surpresas. E tam-
bém tem predileção por ações de empre-
sas que reconhece, segundo o executivo.

"Não somos uma empresa presente no
dia-a-dia do pequeno investidor, como
TAM ou Pão de Açúcar, nem tínhamos
a visibilidade da Vale (do Rio Doce) ou
da Petrobras", diz Campos. "Então, pre-
cisamos dar ao público garantias de que
será possível entrar ou sair do negócio a
qualquer momento."

O mercado de capitais teve papel deci-
sivo na história da ALL, que contou com
o dinheiro de investidores para ampliar
as operações, adquirir outras empresas
e crescer acima das médias de mercado.

"Passamos de 5 mi-
lhões de reais de ne-
gociação diária, na
época da abertura do
capital, para mais de
50 milhões de reais
atualmente. Isso mos-
tra que conseguimos
conquistar os inves-
tidores", conta Cam-
pos, ciente de que a
comemoração não
seria tão boa sem a
presença de tantos
convidados. •
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