
O mercado de capitais brasileiro segue
firme na rota de seu fortalecimento
e acaba de assumir a liderança de
performance no grupo dos países
emergentes. A informação, indicada
em relatório do Citigroup divulgado
recentemente, amplia as perspectivas
do País no cenário de competitividade
global, especialmente quanto ao seu
potencial de atração de investimentos
estrangeiros. Com base no MSCI Global
Emerging Market Index, índice da
instituição financeira Morgan Stanley,
o estudo constatou que as 69
companhias brasileiras presentes
no indicador atingiram, no final de
fevereiro, somadas, um valor de
mercado (market cap) de US$ 509
bilhões. Assim, superaram a posição
indicada para países como a China
(US$ 482 bilhões, para 112 companhias)
e a Coréia do Sul (US$ 466 bilhões,
para 113 empresas), ratificando a
10a posição do Brasil na classificação
global, a caminho de superar a Espanha,
9a colocada, com valorização apenas
US$ 2,2 bilhões superior.

Empresas com boa governança
corporativa, um cenário regulatório
em sintonia com os melhores padrões
globais e um ambiente macroeconômico
estável são fatores que, combinados à
perspectiva de obtenção, em breve, da
nota "grau de investimento" (investment
grade) pelas agências de classificação
de risco, abrem um cenário para o
País se consolidar como a grande
força do mercado de capitais entre os
países emergentes, se tornando cada
vez mais um centro de atratividade
para investimentos produtivos. "A
Bovespa (Bolsa de Valores de São
Paulo) é atualmente um dos grandes
centros de negociação das Américas.
Com sua fusão com a BM&F (Bolsa de

Mercadorias e Futuros), poderá vir a
ser a terceira maior Bolsa de Valores
do mundo, em efetivas condições de
disputar grandes investidores com os
mercados internacionais", avalia Jon
Marcus, sócio da área de Auditoria da
Deloitte e membro do grupo de Global
Offehng Services (GOS), a partir do qual
a organização assessora empresas na
abertura de capital, as IPOs (de "Initial
Public Offerings"), e em processos
de conversão de suas demonstrações
financeiras para os modelos norte-
americano e global.

Para especialistas do mercado, várias
foram as razões coincidentes a permitir
ao Brasil obter maior dinamismo no



mercado de capitais. A começar pela
melhora significativa dos fundamentos
macroeconômicos, a redução da
vulnerabilidade externa, a estabilidade
inflacionária e o crescimento da
economia, atrelados a um ciclo de forte
apreciação cambial. Conforme destaca
o presidente da Sociedade Brasileira de
Estudos de Empresas Transnacionais e
da Globalização Econômica (Sobeet),
Luís Afonso de Lima, a constituição
desse ambiente trouxe confiança para
a deflagração de um novo ciclo de
ingresso de investidores estrangeiros.
"A melhora dos fundamentos propiciou
aos investidores uma percepção mais
positiva de longo prazo. As incertezas
diminuíram e a presença estrangeira no

mercado de capitais brasileiro pode ser
vista como o resultado de um movimento
de maior fôlego, iniciado com a abertura
da economia local e consolidado com a
prosperidade da economia mundial e o
fortalecimento da estabilidade", afirma.

Lima, da Sobeet, aponta que a
participação estrangeira tem sido
crescente, tanto por meio de compras
de ações no mercado aberto, como
em processos de fusões e aquisições
de empresas domésticas. Hoje, os
estrangeiros respondem por cerca de
35% do volume total negociado na
Bovespa, um patamar que cresceu
substancialmente, para 70%, nos
momentos de IPOs. E esse ritmo tem

se mantido, apesar da volatilidade
gerada pelos problemas da crise de
hipotecas no mercado norte-americano.
Além das condições macroeconômicas
favoráveis, o aperfeiçoamento da
regulação do mercado, nos últimos anos,
pesou bastante para o País se tornar
um centro de captação de recursos,
"Foi fundamental o envolvimento dos
agentes do mercado, em um total de
23 entidades, na criação e aplicação do
Piano Diretor do Mercado de Capitais,
com uma agenda formada por 50
medidas de ajustes. Agora, com dois
terços das proposições já implementadas,
iniciamos um processo de revisão para
adotarmos o que ainda não entrou em
vigore modernizarmos outras medidas",
destaca a presidente da Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais em São
Paulo (Apimec-SP), Lucy Sousa. Nesse
processo, ela ressalta o papel relevante
da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), órgão regulador do mercado,
ao "demonstrar um esforço permanente
na busca pela melhoria da regulação".

Jon Marcus, da Deloitte, observa que,
em 2007, o tamanho e a liquidez do
mercado nacional, complementados
pela atual regulamentação, fizeram dos
certificados brasileiros de depósito de
valores mobiliários, os Brazilian Depositary
Receipts (BDRs), uma opção atraente
às companhias estrangeiras. "O ano
de 2007 foi o melhorem emissões de
BDRs até o momento. Os acordos entre
os órgãos reguladores do Mercosul
flexibilizaram a emissão desses papéis às
companhias dos países integrantes do
bloco. O Banco Patagônia, por exemplo,
foi um dos emissores de BDRs em 2007 e,
atualmente, duas companhias argentinas
já arquivaram na CVM seus pedidos de
emissão de BDRs", cita.

Na construção de um mercado
atraente, coube também às empresas,
sobretudo à*quelas recém-adrnitidas
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na Bolsa, fazerem o dever de casa
e se prepararem para atender às
expectativas dos investidores, em
especial, os estrangeiros. Por isso,
muitas companhias promoveram ajustes
internos e deram ênfase à aplicação
das melhores práticas de governança
corporativa. "Governança é hoje um
pré-requisito exigido pelo investidor
para aplicar em uma empresa. Se isso
é importante em termos regionais,
se torna ainda mais quando falamos
em investidores globais", aponta
Reinaldo Grasson de Oliveira, diretor
da área de Corporate Finance da
Deloitte. "As empresas reorganizaram
seus negócios, promoveram ajustes
financeiros, adequaram seus sistemas
de controle e entenderam a importância
de serem auditadas, de aplicar
governança e de respeitar os acionistas.
Essas boas iniciativas resultaram
em reconhecimento do investidor e
valorização dos papéis", acrescenta.

Ciclo de expansão
Mesmo com solavancos gerados a
partir dos Estados Unidos, Grasson
enfatiza que o mercado
brasileiro segue com
liquidez, favorecido
pela continuidade do
crescimento econômico
doméstico e global, da
ordem de 5%, puxado

Jon Marcus, da Deloitte:
fusão entre Bovespa e
BM&F amplia ainda mais
as perspectivas do mercado
de capitais brasileiro

pelo desempenho das economias
emergentes, principalmente a China.
"Como vivemos um período de juros
muito baixos no mundo e as taxas no
Brasil também vêm declinando, embora
ainda estejam elevadas, houve grande
injeção de liquidez no mercado, que
está sendo direcionada para fusões,
aquisições e investimentos no mercado
de capitais", pondera.

A expansão da economia global também
reordenou diretamente os rumos das
atividades no Brasil. Com a demanda
asiática explosiva por commodities
agrícolas e minerais, o País reforçou sua

posição como um dos
maiores fornecedores

de insumos,
contagiando,
por extensão,
o mercado de
capitais.

A economia brasileira, por sua vez,
ingressou em um ciclo de crescimento,
nos últimos anos, impulsionado pela
maior oferta de crédito e pelo aumento
do trabalho e da renda. Assim, as
empresas ingressas no mercado foram
amplamente beneficiadas em suas
captações, além de desfrutarem, em sua
maioria, da valorização de seus papéis,
Houve outro fato relevante, durante
esse período, na avaliação do presidente
do Instituto Brasileiro de Relações com
os Investidores (IBRI), Geraldo Soares:
a maior presença de pessoas físicas
investindo em ações. "Há 11 anos, a
Bovespa negociava cerca de R$ 250
milhões por dia e hoje esse volume
está na casa de R$ 4,5 bilhões, algo
estupendo. Se olharmos a proporção de
pessoas físicas na Bolsa, notaremos que
saiu de 16% a 17% para 26% a 27%,
hoje", relata. "Criamos uma cultura de
mercado no Brasil, que ainda está em
expansão e deve seguir crescendo",
opina.

No front interno, a queda do
desemprego, a expansão da renda
e, portanto, a maior demanda por
consumo permitiram às empresas
ampliar seus negócios, em muitos
casos, financiadas pelo mercado de
capitais. Algumas delas, como a Porto
Seguro, especializada no segmento de
seguros, registraram uma valorização
ímpar. Conforme levantamento da
Deloitte, entre a abertura do capital,

em novembro de 2004, até o final
de 2007, as ações da companhia
obtiveram uma valorização de 282%.



"De fato, o crescimento e a geração de
mais empregos e maior renda auxiliaram
o setor de seguros como um todo. Mais
pessoas das classes D e E ascenderam
para a C, houve um crescimento virtuoso
do mercado de automóveis, por exemplo
- por conta do aumento de crédito, de
juros menores e de prazos prolongados
para pagamento -, o que redundou na
maior procura por seguros", explica o
gerente de Relações com os Investidores
e Planejamento Estratégico da Porto
Seguro, Alexandre Peer. Ao mesmo
tempo, ele enfatiza que o ingresso no
mercado de capitais exigiu da empresa
um novo modelo de gestão. "Fomos
bem-sucedidos, pois a Porto cresceu
duas vezes acima do mercado como
um todo. Isso se deve à forma como
nos relacionamos com os investidores,
ao abrirmos espaço para receber
sugestões, nos adequarmos e mudarmos
internamente, ao aplicarmos um elevado
grau de transparência e controles
maiores para valorizar o investimento
do acionista e aperfeiçoarmos o modelo
de gestão", explica Peer. "Tudo isso
modificou radicalmente nossa rotina."

Outro segmento que soube conciliar o
crescimento econômico e maior força
do mercado de capitais foi o imobiliário.
No biênio 2006/07, nada menos do que
20 construtoras promoveram IPOs, com

arrecadação total de cerca de R$ 12
bilhões. Em cada empresa, as receitas
obtidas tiveram finalidades distintas,
como financiamentos de construção
de imóveis, aquisições de terrenos,
compras de concorrentes e até ajustes
societários, como a saída de sócios, por
meio da oferta secundária de ações.
"Ao notarem a capacidade de caixa
gerada por seus concorrentes e o maior
poder de competição após a IPO, muitas
empresas perceberam que perdiam
oportunidades e correram para também
abrir o capital", conta Soares, do IBRI.

Investimento direto
Em novas bases, cada vez mais firmes
e fortes, e às portas da qualificação do
grau de investimento, o ingresso de
recursos no País tende a se intensificar
ao longo dos próximos anos. Espera-
se, por exemplo, uma aceleração dos
chamados Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED), atuando de forma mais
aguda na consolidação de alguns
setores. "É interessante observar que o
recurso estrangeiro ingresso em Bolsa
é contabilizado como investimento
em carteira, mas, ao aportar receitas
em ações em uma IPO, indiretamente
o investidor está financiando as
empresas a expandirem seus negócios,
eventualmente até com a compra de
concorrentes", pondera Lucy Sousa, da

Apimec-SR Ela lembra que a relevante
participação de estrangeiros nas IPOs
denota "um claro indício" de que, em
um momento posterior, esses investidores
poderão se tornar consolidadores,
adquirindo mais ações em mercados ou
passando a controlar companhias.

Na mesma linha de raciocínio, Grasson,
da Deloitte, enfatiza que a obtenção do
ínvestment grade trará novos investidores
ao País, sobretudo fundos, hoje
impossibilitados de atuar no mercado por
vincularem aportes a essa nota de risco.
"O capital produtivo vindo diretamente via
fundos, tanto de family offices (gestores
de fortunas familiares) como de private
equities (fundos de participação em
empresas), será consolidador de setores,
o que notaremos em segmentos como
o imobiliário. Mercados mais maduros,
como os Estados Unidos e a Europa, não
oferecem as mesmas oportunidades que
o Brasil, mesmo com o nosso crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) se
situando na casa de 5%, inferior ao da
China e índia". Ele prevê consolidações
tanto no setor imobiliário quanto nos de
tecnologia, alimentos e educação.

"Não resta dúvida de que a tendência
de IPOs vai se manter. Temos um
mercado com credibilidade e muitos
estrangeiros vão colaborar para o
processo de consolidação", reforça
Soares, do IBRI. Entretanto, ele avisa que
o aproveitamento das oportunidades
dependerá da continuidade dos ajustes
internos nas companhias, entre os
quais, a implementação das normas
internacionais de contabilidade,
conhecidas como IFRS (sigla em inglês
para International Financial Reporting
Standards - leia a respeito na edição
1S de Mundo Corporativo}. Por outro
lado, a manutenção do fortalecimento
do mercado de capitais poderá ser, cada
vez mais, uma fonte de financiamento
para as empresas brasileiras crescerem
e se internacionalizarem. Conforme
Soares, "em alguns setores, como o
bancário, de petróleo, siderurgia e
minérios, estamos bem posicionados e
seremos consolidadores. Nosso mercado
de capitais está entre as melhores
opções para as empresas financiarem
suas expansões". São os benefícios de
se contar com um mercado de capitais
cada vez mais forte.
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