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Neste início de ano, a queda do valor dos principais IPO’s (sigla em inglês para oferta pública 
inicial de ações) de 2007 é conseqüência da turbulência derivada do mercado imobiliário dos 
Estados Unidos. Estima-se, que, em 2008, ao contrário de 2007, quando os IPO’s ocorreram 
em maior escala nos primeiros três meses, as ofertas centralizem-se no segundo trimestre.  
 
É natural que as empresas que estão planejando abrir o capital adiem a idéia para aguardar 
um diagnóstico mais completo da situação internacional e seus impactos no Brasil. Além disso, 
estão esperando os demonstrativos do exercício passado, no qual deverão basear-se para a 
tomada de decisão. 
 
Por outro, não podemos desconsiderar que o chamado ano financeiro encerra-se em junho, 
seguido das férias de verão no hemisfério norte. Com isto, investidores e analistas somente 
voltarão a avaliar as operações e o cenário macro e microeconômico no retorno do período, em 
meados de agosto, quando, muito provavelmente, deverão encontrar um novo cenário, 
tornando-se, então, necessário redesenhar as operações. 
 
Todos esses cuidados são compreensíveis, a despeito de a economia brasileira estar se 
comportando muito bem até agora no âmbito desse cenário de dificuldades delineado pelos 
problemas norte-americanos. Afinal, apesar de ter avançado de modo significativo em todos os 
indicadores mundiais de risco, a verdade é que o País ainda não conquistou o selo de 
investment grade. Assim, é lógica a atitude do investidor estrangeiro, pois quando se sente 
ameaçado e buscando mitigar riscos, acaba retirando seus investimentos dos mercados 
emergentes, alocando-os naqueles que estão consolidados. E a isso se deve a queda no preço 
das ações.  
 
Ademais, dentre as empresas que apresentaram queda, a maioria está ligada à venda de 
commodities, cujo maior comprador é justamente o mercado dos Estados Unidos. Dessa 
maneira, é natural que o preço das ações diminua diante da turbulência enfrentada.  
 
Outra questão a ser considerada é que o Brasil está próximo do selo de investment grade. 
Subimos um degrau. À exceção das empresas que precisam de capital a curto e médio prazo, 
é um tanto óbvio que haja uma espera pela outorga do selo. Certamente, essa conquista 
provocaria o aumento no valor dos papeis.  
 
Em 2006 e 2007, o Brasil descobriu a importância de se investir na Bolsa, e os IPO´s de 
empresas nacionais multiplicaram-se. A abertura de capital em maior escala também foi 
facilitada pelo níveis de governança (Novo mercado, nível 1, nível 2 e Bovespa Mais), criado no 
fim de 2005 e voltadas às melhores práticas de transparência. Tudo indica que os valores das 
ações sejam recuperados e os valores captados retomados, mesmo que em menor escala do 
que no ano passado.  
 
Isso mostra que a crise econômica dos Estados Unidos não está atrapalhando o crescimento do 
Brasil. O país está quase imune à turbulência norte-americana.  
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