
Neste ano, o cenário tem sido
mais favorável a fechamentos
do que a aberturas de capital de
empresas na bolsa. O próprio
presidente da BM&FBovespa,
Edemir Pinto, reduziu recente-
mente sua expectativa inicial pa-
ra ofertas iniciais e secundárias
neste ano, de 40 para 20. En-
quanto isso, a lista oficial das
companhias de saída já chega a
19. Se outras quatro potenciais
candidatas (OHL, Banco PanA-
mericano, CCX e OSX) confir-
marema operação, o número se-
rá 44%maior do que as 16 regis-
tradas em todo ano passado.
Dados da Comissão de Valo-

res Mobiliários (CVM) revelam
que dez empresas já registraram
a intenção de realizar oferta pú-
blica de aquisição de ações
(OPA) neste ano e que outros se-
te casos estão em análise. Além
disso, LLX e Laep anunciaram
intenção, mas ainda não proto-
colaram os pedidos na CVM.
Segundo a reportagem do

BRASIL ECONÔMICO apurou, entre
os candidatos a pedir para sair
está o Banco PanAmericano,
cujo controle passou para o
BTG Pactual e a Caixa Econômi-
ca Federal em janeiro de 2011.
“É esperado que o banco feche
o capital, até porque o controla-
dor é capital aberto e fica mais
fácil trabalhar desta forma”,
diz o analista da Lopes Filho,
João Augusto Salles.
O sentido demanter a empre-

sa aberta é fazer captações e
emitir ações, o que dificilmente
ocorrerá com o PanAmericano.
Sair do mercado para a compa-
nhia também é positivo pelo la-
do da redução de custos.

“ACVMexige uma série de re-
latórios, demonstrativos finan-
ceiros e informações que cus-
tam caro”, pondera o professor
de Administração da ESPM, Jo-
sé Eduardo Amato Balian. “Para

as companhias que abriram ca-
pital no entusiasmo e não se pla-
nejaram, com a queda na renta-
bilidade e altos custos, acaba
sendo vantagem sair da bolsa e
entrar em outro momento.”

Outro nome da lista é o da
OHL Brasil, que passou por uma
mudança societária. Nela, a
OHL firmou acordo com o con-
glomerado espanhol Abertis In-
fraestructura para a venda da
Partícipes en Brasil, sociedade
que detém 60% do capital da
OHL Brasil. A Abertis afirmou
que, após a conclusão da opera-
ção, planeja lançar oferta públi-
ca para adquirir o restante das
ações da OHL Brasil. A operação
está sujeita a autorização.
Além do já anunciado fecha-

mento de capital da empresa
de logística LLX, o mercado
ainda aposta em mais duas
companhias do grupo de Eike
Batista, que começou a enfren-
tar o descrédito de investido-
res por conta da produção abai-
xo do esperado da petrolífera
OGX. No final de julho, o execu-
tivo anunciou a oferta pela LLX
por R$ 618,7 milhões. Agora, as
próximas da lista devem ser a
OSX, que fornece equipamen-
tos e serviços para a indústria
do petróleo e gás natural, e a
empresa carbonífera CCX.
De acordo com o analista de

investimentos Pedro Galdi, da
SLW, com a queda da bolsa, al-
gumas empresas atingiram va-
lor de mercado inferior aos re-
cursos em caixa. “É uma boa
oportunidade de comprar as
ações a um preço baixo.”
Marcelo Varejão, analista da

Socopa, nessa hora o controla-
dor tende a julgar que o preço
dos papeis da sua empresa não
tem sido justos. “Ele vê o mer-
cado depreciando seu patrimô-
nio, e decide reavê-lo. O lado
ruim para o investidor é que
quem vai capturar a valoriza-
ção da empresa é só o empresá-
rio”, pondera. ■

No caso do PanAmericano, o
mais provável é que o fechamen-
to de capital ocorra em 2013,
quando as ações estarão menos
depreciadas, passado o proces-
so de reestruturação. Desta for-

ma será mais fácil lidar com os
minoritários, na opinião de João
Augusto Salles, analista da Lo-
pes Filho Consultoria.
Quem deve encontrar resis-

tência dos minoritários tam-
bém é a Laep, dona da Daslu,
que adiantou ao BRASIL ECONÔMI-
CO a entrada com pedido na
CVM para fechamento de capi-

tal e deslistagem de BDRs (Bra-
zilian Depositary Receipts) —
certificados de ações de emis-
são de companhias com sede
no exterior, no caso nas Bermu-
das. A companhia propõe pagar
R$ 0,51 por ação preferencial.
Os minoritários reclamam que
a Laep realizou aumentos de ca-
pital privados, sempermitir par-

ticipação dos minoritários, e
usou BDRs para pagamento de
dívidas com fornecedores, o
que inundou omercado com re-
cibos de ações— reduzindo, des-
ta forma, seu preço; e que, ago-
ra que vê a possibilidade da recu-
peração da Daslu, quer fechar
capital, fazer a venda e embol-
sar os ganhos sozinha.

O controlador da Redecard, o
banco Itaú, também enfrentou
resistência dos investidores,
que pediram um segundo laudo
de avaliação da oferta. Em ju-
nho, o banco confirmou o valor
anterior proposto de R$ 35. A
OPA será retomada e está sujei-
ta à aprovação de reguladores e
condições de mercado. ■ F.F.
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PanAmericano eOHL estão
na fila para fechar capital

Empresas se deparam com
investidores insatisfeitos
com proposta ou valor da OPA

Minoritários ficammais ativos na discussão de preços com os controladores

Ações em queda e mudanças societárias levaram 23 empresas a sair, pedir para sair ou analisar a saída em 2012

PanAmericano, presididoporJosé Acar, teria motivosparasair

AS DISSIDENTES

Empresas que deixaram ou 
pretendem deixar a bolsa 

PEDIDOS EM ANÁLISE NA COMISSÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS

OPERAÇÕES JÁ REGISTRADAS EM 2012

OPERAÇÕES EM ESTUDO PELOS CONTROLADORES

REDECARD

CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO

RIMET EMPREEND. INDS. E COMERCIAIS

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES

IND. MÁQS AGRICOLAS FUCHS

SEB PARTICIPAÇÕES

LLX*

LAEP*
*O anúncio já foi feito, mas o requerimento 
de OPA ainda não foi protocolado na CVM

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA    
MALHA NORTE

MARISOL

TAM

CONFAB INDUSTRIAL

JBS

AMPLA INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS

QGN PARTICIPAÇÕES 

BANCO BERJ 

SEB PARTICIPAÇÕES

OHL

PANAMERICANO 

OSX

CCX
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




