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O presidente da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento), Alfredo Setubal, 
está mais otimista com o cenário econômico brasileiro do que com o mundial. Em entrevista à 
Gazeta Mercantil, o executivo afirma que o bom momento do País - agora com dois selos de 
grau de investimento, concedidos pela Standard & Poor’s e pela Fitch Ratings - requer mais 
ousadia dos empresários locais e citou nominalmente Eike Batista, cuja empresa, a OGX, de 
petróleo e gás, abriu capital recentemente, levantando R$ 6,7 bilhões, a maior oferta de ações 
do País. "Ele tem demonstrado uma ousadia muito construtiva, que lembra Mauá, há cerca de 
200 anos", compara.  
 
Ele lembra que 2007, com 64 operações de abertura de capital na Bolsa de Valores de São 
Paulo, foi "um ano atípico, fora da curva. Em especial no primeiro semestre, o cenário era 
totalmente favorável, com muita liquidez".  
 
Já as perspectivas de Setubal para o desfecho da crise norte americana são bem menos 
animadoras. "O pior da crise nos Estados Unidos ainda virá. Do ponto de vista da liquidez dos 
bancos, o pior já passou. Mas, se analisarmos o cenário de crescimento econômico, o pior 
ainda virá. A economia norte-americana vai desacelerar e talvez até sofra uma recessão. Há a 
possibilidade de que, por diversos trimestres seguidos, os Estados Unidos vejam sua economia 
ter crescimento em menor intensidade e, quem sabe, até negativo. Esse movimento deve 
durar de um ano e meio a dois", afirma Setubal.  
 
Com a obtenção do grau de investimento pelo País, o executivo está otimista. "Encerra-se um 
ciclo de expectativas. A partir de agora haverá mais espaço para ousar", diz ele. "Outro efeito 
do grau de investimento será o aumento do fluxo de moeda estrangeira, com bancos e 
companhias nacionais captando mais."  
 
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:  
 
Gazeta Mercantil - Mesmo com a crise de crédito norte-americana, temos percebido espaço 
para grandes emissões acionárias, como a da OGX, do empresário Eike Batista, que levantou 
R$ 6,7 bilhões. E o cenário para captações menores, de empresas que poderiam abrir capital 
no Bovespa Mais continuará estreito?  
 
Neste momento, o mercado internacional, que é o grande comprador de papéis brasileiros, 
está aberto só para operações de grande qualidade e de setores que estão em evidência, como 
o de commodities. Operações de menor porte não têm muita chance lá fora. E aqui dentro, 
sem um braço internacional, a viabilidade dessas operações é pequena.  
 
Gazeta Mercantil - O que pode ser feito para desenvolver esse mercado de acesso no País?  
 
Empresas de porte intermediário voltarão a ter espaço naturalmente, depois do fim da crise 
internacional, que ainda deve durar entre um ano e meio e dois. Há muitos bancos se 
capitalizando, o crédito continua limitado e as economias agora começam a ver o 
desaquecimento e, talvez, recessão. A situação ainda é delicada.  
 
Gazeta Mercantil - O ano passado foi muito especial, com 64 IPOs no País. Quando esse 
movimento poderá se repetir?  
 
Em algum momento da história isso acontecerá. Mas 2007 foi um ano atípico, fora da curva. 
Em especial no primeiro semestre, o cenário era totalmente favorável, com muita liquidez. A 
demanda por ativos era muito grande, o que é muito diferente do que acontece atualmente. 
Com um mercado de troca de posições (de compradora para vendedora), só haverá espaço 
para operações maiores, como a que a Vale está preparando e a que a OGX fez.  
 
Gazeta Mercantil - O momento do Brasil favorece novas "OGXs"?  
 



O Eike está mostrando para o investidor e o empreendedor brasileiros que chegou a hora de 
ousar. Já que o risco é mais baixo, ele dá um grande exemplo de ousadia construtiva, 
embasada em pessoas, utilizando o mercado de capitais como um instrumento moderno. Ele 
está sendo um exemplo fantástico de empreendedorismo no Brasil, como tivemos, há 200 
anos atrás o Mauá, durante o Império, que à sua época utilizava o mercado de capitais, se 
financiava em Londres e Nova York para construir. O Eike faz a mesma coisa: usa gestão 
participativa, comprometimento com o negócio e governança corporativa. No Brasil, há um 
espaço enorme a ser ocupado em infra-estrutura e agronegócio e mineração. Faltam outros 
Eikes Batista.  
 
Gazeta Mercantil - O Sr. é pessimista ou otimista em relação aos rumos da crise norte-
americana?  
 
No que diz respeito à liquidez dos bancos, acho que o pior já passou. Se olharmos pelo ângulo 
macroeconômico, o pior certamente está por vir. Os Estados Unidos devem, por diversos 
trimestre seguidos, registrar queda nos índices de crescimento e, talvez, até mesmo uma 
recessão.  
 
Gazeta Mercantil - Esse quando pode contaminar o Brasil?  
 
Não trabalho com essa possibilidade. A China e os países periféricos da Ásia, não vão crescer 
mais a taxas de 11%, mas sim a 8%, 9%. E o Brasil, provavelmente não vai continuar 
crescendo os 6%, mas uns 4%. A curva deve ajustar-se um pouco com isso.  
 
Gazeta Mercantil - O alcance do grau de investimento trará muitas mudanças para o País neste 
momento?  
 
O grau de investimento já era esperado. O que surpreendeu foi que ninguém esperava que 
ocorresse naquele momento em que a Standard & Poor’s deu o anúncio. O segundo já era 
esperado. Afinal, estava na fila e era natural que viesse relativamente rápido. Isso encerrou 
um ciclo de expectativas, o que pode ser percebido pelo mercado de ações, que subiu e voltou 
aos níveis em que esteve antes do grau de investimento. A situação voltou para o patamar 
anterior, devido à conjuntura internacional deteriorada.  
 
Gazeta Mercantil - O que deve acontecer daqui em diante com o investimento externo no País?  
 
Não acho que o fluxo de investimentos em bolsa aumentará. Mas, com certeza, crescerão os 
investimentos diretos, emissões de títulos de empresas brasileiras. O fluxo de moeda 
estrangeira no Brasil tende a aumentar, pelo aumento do número de ofertas brasileiras no 
exterior. A tendência do câmbio é de valorização do real, menor do que já foi, pois o espaço 
vai diminuindo.  
 
Gazeta Mercantil - Com a aversão ao risco, que tornou-se inviável a captação de recursos no 
mercado acionário para empresas menores. O mercado de renda fixa brasileiro deve crescer 
durante este ano?  
 
O mercado de renda fixa está ativo, com o aumento de FIDCs e notas promissórias. No ano 
passado, ele foi muito puxado pelas emissões de debêntures das empresas de leasing. O 
cenário para renda fixa é bom e tende a expandir-se ao longo nos próximos anos. Só que 
nossas taxas de juros ainda são muito altas. Para a grande maioria das empresas é difícil fazer 
operações cujo indexador é a taxa Selic no período de cinco a dez anos. As taxas são muito 
altas e representam um limitador a essas operações.  
 
Gazeta Mercantil - O Sr. prevê novos aumentos das taxas de juros?  
 
As taxas de juros já subiram. O mercado futuro já dá 15%. O que ainda não subiu foi a taxa 
Selic. O Banco Central só ratificará o que o mercado está precificando. As taxas já estão 
embutidas no valor dos empréstimos, por exemplo.  
 



Gazeta Mercantil - Em breve, Anbid e CVM, colocarão em período de audiência pública um 
convênio cujo foco é a auto-regulação. O Sr. pode detalhá-lo?  
 
A Anbid fará o trabalho de análise do registro de determinada oferta pública. A Anbid tem 
algumas visões diferentes da CVM, que é um órgão público e não está tão próxima da 
realidade dos negócios. O procedimento é hoje feito primeiro pelo órgão regulador e depois 
pela Anbid. Seria quase uma terceirização de um trabalho administrativo que a CVM faz e só 
valeria para empresas que já têm capital aberto.  
 
Gazeta Mercantil - A presidente da CVM, Maria Helena Santana, tem dito que a maior 
prioridade da autarquia no momento é a reforma da Instrução 202, que trata dos registros de 
ofertas públicas. Quais são os principais anseios do mercado?  
 
O mercado mudou muito desde a 202. A legislação é importante, tem de ser analisada com 
calma, pois o dinamismo requer mudanças. O que acontece, porém, é que, embora esteja 
defasada, a 202 não tem impedido o funcionamento do mercado.  
 
Gazeta Mercantil - Com o amadurecimento do mercado de capitais local, crescerão os 
percentuais de ofertas públicas destinados à pessoa física?  
 
Hoje o investimento ao varejo fica com fundos de investimentos. No curto prazo, não vejo isso 
mudar. O perfil desse investidor ainda é muito imediatista, voltado a ganhos de curto prazo. O 
problema é que isso não é bom para as companhias, que querem ter uma parte de seu capital 
girando na bolsa . No entanto, se a empresa precisa levantar capital, não é uma boa ter um 
perfil muito dependente da pessoa física. Os estudos de home broker demonstram que os 
movimentos são de horizonte muito curto.  
 
Gazeta Mercantil - Esse processo de amadurecimento deve demorar a sedimentar-se?  
 
A estrutura de preços do home broker ainda demonstra o perfil do investidor. A precificação 
ainda incentiva o giro. Não há o que fazer. O mercado de ações brasileiro é muito recente. 
Vamos fazer um recorde no Novo Mercado, que tem oito anos, porque antes não tínhamos 
mercado estruturado. De 2002 para cá, quando não tivemos nenhuma grande crise, o Brasil 
reduziu substancialmente seus riscos e cresceu, o cenário mudou. No período anterior, havia 
muita instabilidade política no País.  
 
Gazeta Mercantil - O Novo Mercado, mais alto grau de governança corporativa do País, recebeu 
sua 100 listagem no dia 14, com o IPO da OGX, que levantou R$ 6, 7 bilhões. O Sr. acredita 
que haverá um movimento de migração de níveis, com empresas passando a emitir apenas 
ações ordinárias, com direito a voto?  
 
Não é possível obrigar as empresas a modificarem sua estrutura societária. Mas não tenho 
dúvidas de que as companhias terão que encontrar uma solução para o fato de ter mais de 
uma classe de ações. Acredito que caminhamos para empresas apenas com ações ordinárias, 
mas talvez essa etapa demore dez anos. Haverá sinalizações do mercado neste sentido. Os 
papéis serão precificados de forma diferenciada. Provavelmente, as ações ordinárias terão 
mais liquidez. O estoque de empresas que não estão listadas no Novo Mercado melhorou muito 
sua governança, seus instrumentos de governança corporativa, o que é uma forma de 
compensar o fato de ter ações preferenciais e ordinárias em bolsa.  
 
Gazeta Mercantil - Os bancos devem ir para o Novo Mercado?  
 
Com os menores, isso já está ocorrendo e deve se intensificar 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jun. 2008, Finanças & Mercados, p. B1. 


