
para oferta pública inicial) na Comissão de Valores Mobiliários
adiaram suas ofertas de ações. O motivo alegado — invariavel-
mente — ê a turbulência das bolsas. O que ocorreu em janeiro é
uma prévia de como devem ser os próximos meses. Executivos
de instituições financeiras ouvidos por EXAME esperam que o
número de IPOs caia pela metade neste ano em relação ao total
de 64 aberturas de capital em 2007. "Uma empresa só lança ações
quando o mercado quer — e os investidores estão mais cautelo-
sos", diz Luiz Fernando Resende, vice-presidente da Associação

ANEIRO NÃO COSTUMA SER UM MÊS DE MUITAS ABERTURAS

de capital, mas este começo de ano foi mais fraco que
os de 2006 e 2007. Além de nenhuma empresa ter es-
treado até o início de fevereiro na Bovespa, 15 compa-
nhias que já haviam começado o processo de IPO (sigla



Nacional dos Bancos de Investimento. Também por isso se espe-
ra que o desempenho das ações das novatas seja pior que a mé-
dia dos últimos anos. "Valorizações de mais de 10% num único
dia são coisa do passado", diz Otávio Vieira, diretor do banco Saf-
dié e autor de um estudo sobre o tema. "Para obter bons retornos,
é preciso selecionar." Foi o que fez EXAME nas últimas sema-
nas. Seguindo a orientação de uma dezena de profissionais do
mercado, a reportagem mapeou dez IPOs previstos para 2008 que
poderão ser alternativas rentáveis de investimento.

É bom lembrar que é impossível garantir, hoje, a valorização
dessas ações no futuro. Seu desempenho depende de fatores que
só serão conhecidos quando a empresa passar a ser negociada na
Bovespa — como as condições do mercado e o preço de estréia
de seus papéis. Também vale ressaltar que nos últimos meses mui-

ta gente perdeu dinheiro com IPOs — a média de desvalorização
dos papéis das novatas de setembro para cá foi de 15%. O que é
possível afirmar, porém, é que as companhias listadas nesta re-
portagem reúnem características que as tornam promissoras. Ou
seja, vale a pena mantê-las no radar. Todas elas atuam em seto-
res com boas perspectivas de crescimento, como logística e pe-
tróleo e gás. No primeiro grupo, a expectativa positiva decorre
dos investimentos esperados em infra-estrutura neste ano, que ge-
ram mais demanda às companhias de logística. O mesmo vale pa-

ra construtoras como a Odebrecht.
No caso da indústria de gás e petró-
leo, a descoberta de reservas e a pers-
pectiva de que os preços permane-
çam elevados favorecem negócios
para quem atua na área.

Outros segmentos promissores
são os de bancos e varejo, por be-
neficiar-se do crescimento econô-
mico, e o de agronegócio. "O Bra-
sil tem uma vantagem competitiva
no campo, com custos inferiores à
média mundial", diz Celso Boin,
analista-chete da corretora Link In-
vestimentos. É evidente, porém, que
nem todas as ações desses setores

serão bons investimentos — parte importante do desempenho des-
ses papéis depende das características de cada empresa e também
de seu IPO. Um conselho dado pelos especialistas é preferir com-
panhias que estejam realizando ofertas primárias de ações. Nes-
se tipo de oferta, a companhia usa o dinheiro captado na bolsa pa-
ra fezer investimentos (numa emissão secundária, os recursos são
embolsados pelos sócios). Outra recomendação é examinar os re-
sultados financeiros da empresa. O ideal, dizem eles, é buscar
companhias que estejam ampliando suas receitas — é esse o ca-
so das empresas listadas nesta reportagem.

Text Box
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