
Alex Ibrahim, vice-presidente
e chefe regional para América
Latina da Nyse Euronext, tem
motivos de sobra para comemo-
rar. A demanda dos investido-
res americanos por ações de
empresas da região só tem au-
mentado; em 2012, foram reali-
zadas cinco listagens de ADRs
(recibos de ações negociados
em bolsas americanas) latino-
americanas, o melhor desempe-
nho em cinco anos. “A Améri-
ca Latina é a região com mais
empresas negociadas na bolsa
de Nova York”, disse ao BRASIL
ECONÔMICO.

As empresas da região têm
uma média diária de negocia-
ção de US$ 3,4 bilhões e já reali-
zaram um total de 122 emissões
na Nyse, entre listagens e ofer-
tas iniciais (IPOs). A liquidez é
uma característica forte nestas
companhias: o Brasil é o segun-
do país da Nyse em termos de
volume médio diário negocia-
do, com US$ 2 bilhões entre ja-
neiro e outubro, atrás apenas
do Canadá (US$ 3,3 bilhões).

No caso da Telefônica Brasil,
por exemplo, o volume médio
diário negociado é 55% maior
na bolsa americana do que no
Brasil, se analisado o período de
janeiro a outubro.

“A demanda pela América
Latina é grande e os produtos
disponíveis ainda são poucos”,
diz o executivo.

Como foi 2012 em listagem
de empresas da América
Latina na Nyse?
Listamos cinco grandes empre-
sas da região. No começo do
ano, a peruana Cementos Pacas-
mayo, foi muito bem aceita. Em
seguida, foi o BTG Pactual, que
listou na nossa plataforma na
Europa em Amsterdã. Depois
veio a Cencosud, chilena que
opera no Brasil, Argentina, Peru
e Colômbia. Em seguida foi o
Banco Santander México, segun-
do maior IPO deste ano, abaixo
do Facebook. Duas semanas
atrás tivemos a BrasilAgro, em-
presa de negócios agrícolas ba-
seada em São Paulo.

Qual a expectativa para 2013?
Este bom momento da América
Latina vai continuar para 2013.
Já estamos trabalhando com vá-
rias empresas que estão conside-
rando listagem ou IPO na bolsa
de Nova York. É muito difícil
dar números, porque o merca-
do está muito voltado ao que es-
tá acontece nos Estados Unidos
e Europa neste momento.

De quais países e setores serão
essas novas listagens?
Estamos trabalhando com em-
presas do México, Colômbia,
Peru, Brasil e Jamaica. Quando
olhamos as indústrias, são
aquelas novas no mercado ame-
ricano, que antes não tínhamos
penetração, como as de bens
de consumo, infraestrutura e
varejo. O mercado americano é
dominado por empresas de pe-
tróleo e gás, setor financeiro,
grandes indústrias como aço e
mineração.

Por que a América Latina atrai
o interesse dos americanos?
A América Latina está crescen-
do em torno de 5% a 6 % e os
mercados americano e europeu
não. Os investidores estão que-
rendo diversificar portfólio e,
olhando oportunidades novas,
faz sentido comprar produtos
destes países.

Quais as vantagens para
listagem em Nova York?

A primeira é a liquidez no mer-
cado americano, que é muito
maior do que nos mercados lo-
cais, e a segunda é a diversifica-
ção de investidores que podem
comprar o produto. Geralmente
uma empresa listada apenas no
mercado local está nas mãos de
investidores como fundos de
pensão, seguradoras e varejo lo-
cal, além dos estrangeiros classi-
ficados como qualificados. No
momento que está lá fora, a em-
presa captura todos os estrangei-
ros, inclusive pessoas físicas.

Quais os custos para listar
na Nyse?

O custo para manter o progra-
ma é de no mínimo US$ 42 mil.
E para a listagem de entrada va-
ria entre US$ 150 mil e US$ 250
mil, dependendo do tamanho
da empresa. Antes disso, o cus-
to maior está ligado à prepara-
ção dos documentos para ser lis-
tada em bolsa, antes elevado
por causa da necessidade de
convergência do padrão contá-
bil. Hoje, como o Brasil já acei-
ta o modelo contábil IFRS e o re-
gulador americano também, en-
tão esse custo não existe mais.
O Peru e México já aceitam tam-
bém e a Colômbia vai aceitar no
ano que vem.

O Jobs Act, programa que
ajuda empresas a captarem no
mercado de capitais dos EUA,
também favorece companhias
da América Latina?
Pelo Jobs Act, se a empresa tem
receita de menos de US$ 1 bi-
lhão anual, ela tem cinco anos
para apresentar dados sobre
controles internos de demons-
tração financeira, que antes ti-
nham de demonstrar logo que
listassem ou um ano depois. Is-
so pode ser para empresas ame-
ricanas ou não, então vamos
ver muitas empresas vindas de
países da América Latina, até
mesmo Brasil, usando o Jobs
Act para fazer listagem lá fora.
A BrasilAgro foi a primeira em-
presa brasileira e da América La-
tina a usar o Jobs Act.

Como a listagem em
Nova York afeta a liquidez
no mercado local?
A listagem é complementar. O
interesse das empresas em irem
para Nova York está relaciona-
do à demanda, e acredito vai
continuar cada vez mais forte.

Qual a sua avaliação do
mercado brasileiro?
No Brasil, é preciso fazer um
trabalho muito grande para
criar cultura de investimentos.
Para você ter uma noção, a Vale
e muitas outras empresas está
fazendo um trabalho focado
em atingir investidores de vare-
jo americanos, e como resulta-
do tem um investidor em cada
estado americano. Lá, a deman-
da é tangível.

Qual o posicionamento da
Nyse diante das concorrentes?
Historicamente, empresas da
América Latina têm listado co-
nosco e acredito estar muito li-
gado à base de acionistas mais
diversificada e os serviços pres-
tados. A Nasdaq ficou muito fo-
cada em empresas de tecnolo-
gia e hoje metade dessas empre-
sas que listaram nos Estados
Unidos listaram na Nyse, embo-
ra o Facebook tenha ficado com
a Nasdaq. A primeira empresa
de tecnologia da América Lati-
na a listar no mercado america-
no já nos selecionou. ■
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“Demanda por ações latinas
é maior do que a oferta”

Marcela Beltrão

Investidor dos Estados Unidos quer papéis de infraestrutura, varejo e bens de consumo da região na Nyse

“No Brasil, é preciso
fazer um trabalho
para criar cultura de
investimentos. A Vale
tem feito um trabalho
focado em atingir
investidores de
varejo americanos e
já tem um investidor
em cada estado
americano hoje.
Nos Estados Unidos,
a demanda é tangível
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Empresas, p. 30.




