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O momento parecia ser o pior de todos. No início do ano, com o mercado 

de ações em queda livre no mundo todo e várias IPOs (ofertas iniciais de ações) sendo 
canceladas, a média empresa de fertilizantes Nutriplant estava com data marcada para abrir 
seu capital. “Fizemos a publicação do aviso em janeiro e poucos dias depois chegou a crise. 
De repente nos vimos num turbilhão”, conta Marcos Haaland, CEO da Nutriplant, localizada em 
Paulínia, São Paulo. 
 
A empresa, no entanto, decidiu seguir em frente. No dia 13 de fevereiro lançou-se no mercado, 
captando R$ 20,7 milhões. “Tudo dentro de nossa expectativa”, conta Haaland. Para a 
Nutriplant – que registrou crescimento médio de 36% nos últimos anos e faturamento de R$ 38 
milhões em 2007 –, foi um passo importantíssimo em sua estratégia de expansão num setor 
que demanda investimentos e capital de giro intensivos. “Trabalhamos com um sistema de 
vender ao agricultor quando ele planta e receber só depois da colheita”, explica o executivo, 
indicando que, para acompanhar a boa fase do setor agrícola do País e continuar a crescer, 
era imprescindível capitalizar.  
 
Agora a empresa poderá usar empréstimos para garantir o capital de giro e, com o valor 
arrecadado na abertura, avaliará novos projetos e eventuais aquisições. “Se ela crescer mais, 
poderemos fazer novas emissões”, anima-se Haaland. 
 
Mas essa abertura de capital não foi um marco apenas para a Nutriplant. Com ela, a Bovespa 
inaugurou – dois anos depois da sua criação – o Bovespa Mais, uma porta de entrada para que 
pequenas e médias empresas participem gradativamente do mercado de ações no Brasil. “Foi 
uma experiência bem-sucedida e serviu de exemplo para que outras considerem essa 
alternativa”, avalia o diretor de relações com empresas da Bovespa, João Batista Fraga. 
 
E será que desta vez o Bovespa Mais efetivamente vai decolar? Se for pelo aquecimento da 
economia brasileira e pela expectativa da Bovespa, a resposta é sim. “As empresas estão 
vendo oportunidades para crescer, e a abertura de capital é um caminho”, diz Fraga. Para 
provar essa tendência, num evento realizado em meados de abril, a Bovespa reuniu três 
médias empresas –  a Senior Solution, de informática, a Le Biscuit, de papelaria e armarinho, e 
a TopSports, de entretenimento esportivo –, que apresentaram a intermediários financeiros, 
assessores legais e auditores estudos de uma possível IPO no Bovespa Mais.  
 
Especializada em serviços para instituições financeiras, com faturamento anual de R$ 30 
milhões, a Senior mostrou-se a mais otimista em fazer companhia à Nutriplant. “Não há nada 
definido, mas esperamos nosso lançamento para o segundo semestre”, disse no evento 
Bernardo Gomes, presidente da empresa, afirmando que está em processo de negociação com 
três bancos para decidir quem lideraria a intermediação do negócio. Para Edgar Chagas Diniz, 
presidente da TopSports, a razão desse mercado ter ficado parado até agora “foi o fato de ele 
ainda estar aprendendo a lidar com esse conceito de ter empresas de menor porte listadas em 
bolsa”. 
 
Ciclo natural 
Nesse caso, o exemplo da Nutriplant não poderia ser melhor: trata-se de uma empresa que 
desde o nascimento, na década de 80, adotou princípios de governança corporativa, auditoria 
regular e conselho de administração com gestão independente dos donos do negócio, a família 

 



Pansa, que agora detém 55,8% da companhia. “A própria Bovespa nos considerou um caso 
interessante e nos incentivou”, conta Haaland. 
Para Ailton Domingues, superintendente de mercado de capitais do Banco Fator, entretanto, a 
consolidação do Bovespa Mais é parte do processo de maturidade do mercado de capitais 
brasileiro. “É uma evolução natural que aconteceria de qualquer forma. Assim como em 
Londres e nos EUA, onde há mercados fortes das grandes, mas também há um forte mercado 
de acesso – no caso do Brasil, o Bovespa Mais –, gerando liquidez para as pequenas e médias 
para que depois possam ir para o Novo Mercado”, diz. 
 
Mas, e se houver mais turbulência no horizonte do mercado de capitais? Para Haaland, a 
vantagem que possibilitou a abertura bem-sucedida do capital da Nutriplant mesmo em 
condições desfavoráveis – e que poderá valer para outras pequenas e médias empresas – foi 
concorrer num segmento diferente do das grandes. “Em primeiro lugar, não tivemos que 
depender do humor dos investidores externos, pois nossa abertura foi 100% local”, conta. A 
ausência do componente internacional traz outro ponto positivo: o de baratear os trâmites de 
abertura. “Não será preciso envolver bancos internacionais , o que permite que o investimento 
seja compatível com o volume da colocação”, diz. 

Text Box
Fonte: América Economia, n. 358, p. 48-49, 5 maio. 2008.




