
A crise financeira mundial re-
duziu à metade a captação de
recursos na Bolsa por parte
das empresas brasileiras. En-
tre o início de 2010 e ontem,
foram canceladas 20 ofertas
públicas iniciais de ações
(IPO, na sigla em inglês), se-
gundo a Anbima - número
que corresponde a 44% de to-
das as 45 operações planeja-
das para ocorrer no período.
Levando em conta o valor mé-
dio dos 25 IPOs efetivamente
realizados nesses dois anos e
meio, essas 20 desistências sig-
nificam uma renúncia de apro-
ximadamente R$ 19 bilhões.
Ou seja, em vez de terem cap-
tado R$ 24 bilhões, teriam le-
vantado R$ 43 bilhões.

Mas nem todas as compa-
nhias desistiram de levar seus
planos adiante. É o caso da re-
de de farmácias Pague Menos.
“Mesmo não tendo levantado
recursos no período inicial-
mente previsto, os planos de
crescimento da rede estão em
curso. Só estamos aguardando
o melhor momento para vir a
mercado”, diz o presidente
Francisco Deusmar Queirós.
“O crescimento médio anual
entre 2001 e 2011 foi de 24%.
Queremos manter esse ritmo
este ano”, completa o presi-
dente da Pague Menos.

“O mercado de capitais bra-
sileiro ainda tem grande poten-
cial de crescimento”, afirma
Paulo Zanotto, professor de ad-
ministração da ESPM.

Grande parte das desistên-
cias pode ser explicada pelo
agravamento da
crise europeia e
pela falta de ape-
tite do investi-
dor por ativos
de maior risco.
“Soubemos de
casos em que o
investidor que-
ria que a empre-
sa reduzisse o valor mínimo es-
tabelecido pelo coordenador
da oferta entre 20% e 30%.
Claro que a companhia não le-
varia a oferta adiante”, expli-
ca Rogério Andrade, sócio res-
ponsável pela área de merca-
do de capitais da KPMG.

O executivo acredita que

uma nova janela de oportuni-
dade — para captar recursos
por meio de oferta de ações —
se abra entre novembro e de-
zembro deste ano. “Os presi-
dentes dos principais bancos
centrais (BCs) mundiais verão
que não adianta deixar que paí-

ses em dificulda-
de quebrem. Não
podemos ficar
sem perspecti-
vas de crescimen-
to.”

Além da Pa-
gue Menos, An-
drade acredita
que outras com-

panhias retomem seus planos
ainda este ano. Entre quatro e
cinco empresas que a KPMG
assessora estão no aguardo do
melhor momento para vir a
mercado, informa. Muitas
companhias já demonstram
interesse em deixar a docu-
mentação engatilhada para,

quando possível, levar seus
planos adiante, segundo o
consultor da KPMG. “O mer-
cado para IPOs está bastante
instável. Quem pretende es-
trear no mercado acionário es-
tá se preparando e a oportuni-
dade pode ser curta.”

Companhia aberta
Para as empresas que inicia-
ram a operação e não deram
prosseguimento, o processo é
mais simples. “O prazo de aná-
lise da documentação pela
CVM é o mesmo. Mas a compa-
nhia já passou pela fase de
aprendizado. Sendo assim, se-
ria um processo mais fácil,
não mais célere”, afirma o só-
cio da KPMG.

Andrade também lembra
que quanto maior o tempo que
a empresa demorar a retomar
seus planos, maior será a quan-
tidade de documentos a serem
elaborados. “Vimos algumas

empresas retroagindo em seus
planos de levantar recursos
por meio de IPOs, mas que ain-
da assim optaram por manter
o registro de companhia aber-
ta. Isso facilita o processo no
futuro, já que dessa maneira
elas já desenvolvem hábitos
de companhias abertas.”

A operadora de turismo Bra-
sil Travel e a empresa de servi-
ços para exploração marítima
de petróleo Seabras seguiram
esse exemplo e obtiveram o re-
gistro de companhia aberta pe-
lo órgão regulador brasileiro,
mesmo tendo desistido de
abrir capital este ano. ■

O volume médio diário mensal
dos American Depositary Re-
ceipts (ADRs), certificados de
ações de empresas brasileiras
negociados nos Estados Unidos,
em julho, é o pior desde dezem-
bro de 2008.

No mês passado foram co-
mercializados US$ 1,77 bilhão
por dia. Em julho de 2011, o
volume médio negociado ha-

via sido de US$ 2,4 bilhões.
Os cinco ADRs brasileiros

mais negociados no mercado
americano — Vale, Petrobras
(ON e PN), Itaú Unibanco e Bra-
desco — somaram US$ 1,1 bi-
lhões em julho, o que correspon-
de a 62,5% do total movimenta-
do pelos 31 certificados brasilei-
ros listados no mercado acioná-
rio americano. ■

Ações brasileiras nos EUA
têm pior mês em quatro anos

Marcela Beltrão

Empresas captamna bolsa só
55%do previsto em 30meses

Nova janela de
oportunidade
deve se abrir

entre novembro
e dezembro
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FORA DA FILA

Empresas que cancelaram 
planos de levantar recursos 
na bolsa brasileira

DESISTÊNCIAS

2012

BRASIL TRAVEL
CVC  
ISOLUX INFRASTRUCTURE
SEABRAS  

13/FEV
28/FEV
14/MAR
17/ABR

2010

GVR SOLUTIONS 
VENTI  
WTORRE 
MULTINER 

15/JUN
03/SET
21/SET
28/SET

2011

COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL
VULCABRAS
DESENVIX
WEBJET  
EMPRESAS DE CIMENTO LIZ
COPERSUCAR
PERENCO PETRÓLEO E GÁS
CAMIL*
LG AGRONEGÓCIOS
INBRANDS
ENESA*
PETRORECÔNCAVO  

3/MAR
20/MAI
20/MAI
23/MAI
29/JUN

1/AGO
22/AGO
26/AGO
21/SET
14/SET
22/SET
13/DEZ

Fontes: CVM e Anbima
*operações indeferidas pela CVM

FATO RELEVANTE

FranciscoDeusmarQueirós, daPagueMenos: empresamanteve osplanosparaaaberturadecapital

Foram 20 desistências no período, que, se efetivadas, teriam somado cerca de R$ 19 bilhões em novas ações
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