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INTERNACIONAL
A Danone, empresa francesa
de alimentos, anunciou que vai
comprar uma fatia de 92% na
fabricante americana de comida
para bebês Happy Family. O valor
do negócio não foi revelado. A
divisão de comida para bebês é
uma das que registram maior
crescimento na Danone, com
alta de 15% na receita em 2012.
A Volkswagen anunciou ontem
que vai construir uma nova
fábrica em Changsha, capital da
província chinesa de Hunan. A
unidade, que deverá entrar em
operação em 2016, é parte dos
planos da montadora alemã
para aumentar sua produção
atual na China de 2,6 milhões de
veículos por ano para 4 milhões
até 2018. A China é o maior mercado da Volkswagen.
A Dell, fabricante americana de
PCs que está tentando fechar o
capital, informou que solicitou
ao investidor ativista Carl Icahn e
à firma de private equity Southeastern mais informações sobre a
proposta que fizeram na semana
passada, a qual permitiria a
acionistas manterem ações da
empresa. A Dell afirmou que não
ficou claro se essa é uma “oferta
de fato” ou só uma alternativa
caso a oferta de US$ 24,4 bilhões
feita por Michael Dell e a firma
Silver Lake não seja aprovada.
O banco central de Israel surpreendeu os mercados ontem
ao cortar sua taxa básica de
juros em um quarto de ponto
percentual, para 1,5% ao ano, e
anunciar um programa de compra de moedas estrangeiras para
conter a valorização do shekel.

A Monsanto, gigante americana de agronegócios, obteve
uma vitória na Justiça dos EUA:
a Suprema Corte determinou
que a empresa pode usar suas
patentes para impedir que
agricultores plantem gerações
subsequentes das suas sementes
geneticamente modificadas. A
decisão põe fim a uma ação da
empresa contra um produtor de
soja do Estado de Indiana.
A Inditex, dona da varejista
espanhola de roupas Zara, a
sueca H&M, a belga C&A, a americana PVH e outros grupos de
confecções assinaram acordo
de cinco anos para melhorar os
padrões de segurança de fábricas
que contratam em Bangladesh. O
desabamento de um prédio com
várias fábricas que levou à morte
de mais de 1.100 pessoas atraiu
atenção global para as condições
de trabalho da indústria no país.
O presidente dos EUA, Barack
Obama, disse que se funcionários
do IRS, a receita federal do país,
perseguiram grupos conservadores, conhecidos por sua posição
anti-impostos, eles “responderão
integralmente” por seus atos. As
revelações sobre a suposta investigação indevida que funcionários da IRS teriam feito das requisições de isenção de impostos
destes grupos foram divulgadas
na sexta-feira pelo WSJ.
A China registrou alta de 9,3% na
produção industrial de abril ante
o mesmo mês de 2012, divulgou
o governo. O dado, abaixo do previsto, sinaliza que o crescimento
da economia chinesa continua
fraco, segundo analistas.

REGIONAL
A Petrobras iniciou ontem a
venda de US$ 11 bilhões em títulos de dívida, numa das maiores
emissões feitas por uma empresa
este ano. A operação, realizada
em seis lotes com vencimentos
que variam de 3 a 30 anos, faz
parte do plano para financiar
investimentos da petrolífera e
atraiu demanda suficiente para
captar até US$ 40 bilhões, disse
uma pessoa a par do assunto.

Polar, a maior empresa de alimentos de Venezuela, negou
as acusações do presidente do
país, Nicolás Maduro, de que está
manipulando o mercado local ao
reduzir a produção para desestabilizar o governo. A empresa
acrescentou que planeja fazer
ofertas para comprar fábricas de
propriedade do Estado e culpou
as restrições do governo pela
escassez de bens básicos.

As grandes petrolíferas devem
participar da 11a rodada de licitações da ANP, hoje e amanhã,
porque acreditam que as reservas
em jogo compensam o alto custo
da regulamentação ambiental
do Brasil, previu Ford Tanner, da
consultoria PFC Energy, acrescentando que espera que os blocos
da região da foz do Amazonas
sejam os mais disputados.

A moagem de cana-de-açúcar
por usinas da região Centro-Sul
do Brasil subiu para 41 milhões
de toneladas no período desde
o início da safra atual até 1o de
maio, contra 14,1 milhões um
ano antes, divulgou a Unica, uma
associação do setor. O aumento
substancial foi causado em parte
por melhores condições meteorológicas, segundo a Unica.

Aberturas de capital voltam
a animar o mercado nos EUA
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Telis Demos e Matt Jarzemsky
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Estreias de sucesso
Empresas abrindo capital nos EUA este ano estão a caminho de captar a maior soma em aberturas desde 2007

As empresas dos Estados Unidos estão a caminho de captar
o maior montante com ofertas
iniciais de ações desde o período
que antecedeu a crise financeira, graças à mesma sede de risco
entre investidores que tem levado
as bolsas para novos recordes.
Só este ano, 64 empresas captaram US$ 16,8 bilhões com aberturas de capital nos EUA, em comparação com US$ 13,1 bilhões no
mesmo período de 2012, segundo a provedora de dados Dealogic. Só na semana passada, foram
11 ofertas iniciais de ações nas
bolsas americanas, o que fez dela
a semana com mais aberturas de
capital desde dezembro de 2007.
Um mercado de aberturas de
capital robusto é considerado
benéfico para a economia, pois
permite que empresas obtenham
recursos que podem ser usados
para reduzir dívidas ou investir
nos negócios. Quem vende ações,
como as firmas de private equity
ou de capital de risco, pode devolver dinheiro aos investidores,
como fundos de pensão, e também investir em novas empresas.
Por trás da recuperação deste
ano há um arrefecimento nas
oscilações abruptas que foram
uma característica predominante no mercado acionário desde a
crise financeira, segundo investidores, empresas e executivos
de bancos. Em vez disso, as ações
vêm subindo de maneira gradual, porém constante. E agora que
os mercados alcançam novos
picos recorde, os investidores
estão tentando a sorte em ações
de empresas que acabam de abrir
o capital, ainda não testadas.
“Creio que estamos vendo
uma fase muito boa e estável”,
disse Jim O’Donnell, diretor
de investimentos da Forward
Management, de San Francisco,
na Califórnia, que administra
US$ 6,8 bilhões em ativos e vem
comprando ações de fundos
imobiliários e firmas de tecnologia estreantes no mercado.
Uma volta da volatilidade nas
bolsas poderia fechar rapidamente as portas para as aberturas de capital, assim como uma
crise ou um evento inesperado.
Em 2011, um rebaixamento da
classificação de crédito dos EUA e
a crise financeira europeia fecharam o mercado de ofertas iniciais de ações por algum tempo,
e durante um período no ano
passado a fracassada estreia nas
bolsas da Facebook Inc. teve um
efeito semelhante. Uma parcela
significativa dos recentes ganhos
nas bolsas se deve ao fato de que
no atual ambiente de juro baixo,
muitos investidores veem poucas

Abertura de capital da Sea World's
na bolsa de Nova York, em abril
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The Wall Street Journal

alternativas além das ações.
“Ainda não chegamos ao ponto
[como no passado], em que qualquer pessoa podia preencher um
formulário e lançar uma oferta
inicial de ações”, diz Richard
Truesdell, um dos diretores do
grupo de mercados globais de
capital do escritório de advocacia
Davis Polk & Wardwell LLP.
De modo geral, as aberturas de
capital, considerando diversos
segmentos, tiveram bom desempenho, especialmente os negócios de maior vulto. As ações das
25 empresas que fizeram as maiores aberturas de capital deste ano
subiram em média 22%, segundo
a Dealogic, em comparação com
um ganho de 15% para as 500
empresas do índice Standard &
Poor’s desde o início do ano. A
ação da fabricante de materiais
de construção Boise Cascade Co.,
por exemplo, subiu 43% desde
a estreia no início do ano, e a da
Zoetis Inc., fabricante de remédios e vacinas para animais, 28%.
Em abril, a operadora de parques temáticos SeaWorld Entertainment Inc. e sua proprietária,
a Blackstone Group LP, arrecadaram US$ 807 milhões em uma
oferta inicial em que a ação ficou
no ponto mais alto da faixa de
preços projetada. Foram vendidas mais ações do que previa o
plano original. Mesmo assim, o
papel saltou 24% no primeiro dia
de negociação e agora está 30%
acima do preço de estreia.
Para alguns investidores e
empresas, essa maré alta pode ser
o início de um círculo virtuoso: à
medida que mais ofertas encon-

tram compradores interessados,
o sucesso estimula outras empresas a abrir o capital.
“Sucesso gera sucesso”, diz Joe
Reece, diretor global de mercados de capital do Credit Suisse
Group AG. “Muitas ações estreantes tiveram um preço adequado
e foram muito negociadas depois
do pregão, dando aos investidores uma oportunidade de ganhar
dinheiro.” Isso, por sua vez, “lhes
permite assumir um pouco mais
de riscos no futuro”, acrescenta.
Muitos dos bons negócios
deste ano vieram de empresas
que prometem altos dividendos
em relação ao seu faturamento e
ao preço da sua ação. É uma proposta atraente em um ambiente
de juro baixo.
O rendimento médio das
ações do índice S&P 500 é de
2%, de acordo com a FactSet, em
comparação com 1,9% para os
títulos de dívida de dez anos do
Tesouro americano.
Consultores de empresas dizem
que não esperam um retorno ao
frenético mercado de aberturas
de capital do fim dos anos 90,
quando houve, em certos anos,
mais de 400 empresas saindo às
bolsas. Mesmo assim, 2013 tem
se mostrado um dos anos mais
estáveis desde a crise financeira.
“Este é o mercado mais movimentado dos últimos dez anos”,
diz Hank Erbe, um dos diretores
da Fidelity Capital Markets.
A maior diferença deste ano,
segundo participantes do mercado, é que os investidores estão
voltando a aplicar mais dinheiro
nas bolsas. Os fundos de ações

de longo prazo baseados nos
EUA captaram cerca de US$ 73
bilhões em dinheiro novo até
o fim de abril, o maior ingresso nesse período do ano desde
2007, segundo dados do Investment Company Institute.
Se um investidor tivesse comprado ações em todas as ofertas
iniciais que captaram mais de
US$ 25 milhões em 2013, teria
ganho 15% até agora, segundo
a Dealogic. E obteria igual resultado de 15% se tivesse comprado
só ações do índice Russell 3000,
que inclui empresas com valor
de mercado alto e baixo, desde
o início do ano.
No entanto, alguns veem motivos de preocupação.
Muitos investidores se decepcionaram no passado quando
as ações de várias empresas
estreantes nas bolsas caíra m
quando estas não cumpriram
as expectativas de crescimento.
Além disso, muitas firmas já se
queixaram de que a vida como
empresa de capital aberto se
revelou mais difícil e mais onerosa do que esperavam, devido
ao fraco movimento nas bolsas
e às exigências regulatórias.
Ao fixar preços iniciais mais
altos, as empresas também podem
limitar os potenciais ganhos que
investidores de aberturas de capital podem colher quando a ação
começa a ser negociada. “Estamos vendo menos oportunidades para os investidores em aberturas de capital obterem grandes
retornos ajustados ao risco”, diz
James Krapfel, analista da Morningstar IPO Inc.
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de intervenção governamental
nessas economias. Estrategistas
de investimentos já exaltaram
as virtudes de outros mercados
emergentes, como México e
Indonésia, enquanto outros
mais ousados estão dirigindo o
olhar para os chamados “mercados de fronteira”, como Nigéria,
Sri Lanka e Kuwait. E até mesmo
Antoine van Agtmael, o pai do
investimento em mercados
emergentes, indicou os Estados
Unidos como o próximo mercado “quente”.
Será que o Bric acabou? Sim
e não. O conceito de Bric é
uma poderosa bússola para se
navegar na economia global,
mas uma ferramenta de investimento pobre. O Bric é mais uma
moda passageira que uma palavra de ordem.
Não há como negar o poder
dos países Bric. Pelos cálculos
de O’Neill, o PIB do bloco vai
ultrapassar o dos EUA em até 18
meses e superar a produção econômica do G-7, as sete principais
economias mundiais, até 2032.
O mais importante: os países
Bric vão gerar a maior parte do
crescimento econômico mundial por muitos anos — graças,
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m apenas duas
semanas, a cidade de
Manchester, na Inglaterra, viu partir dois
de seus mais famosos
representantes. Um deles é
conhecido mundialmente: Sir
Alex Ferguson, que anunciou
sua aposentadoria na semana
passada, depois de 26 anos no
comando do time de futebol
Manchester United.
O outro, que interessa mais a
Wall Street, é Jim O’Neill, economista do Goldman Sachs Group
Inc. que inventou o termo “Bric”,
unindo Brasil, Rússia, Índia e
China no conceito de uma grande potência composta por mer-

ut

Francesco Guerrera

cados emergentes.
O’Neill, de 56 anos, torcedor
do Manchester, adiantou-se em
uma semana à aposentadoria
de Sir Alex e disse ao amigo:
“Alex, você está me imitando.”
O economista, cujo último
cargo no Goldman Sachs foi
de presidente do conselho da
divisão de gestão de ativos, está
acostumado a ver outras pessoas
o imitarem. Desde 2001, quando
lançou a ideia do bloco Bric, o
termo vem sendo usado e abusado por investidores, banqueiros,
políticos e comentaristas.
Recentemente, porém, o
conceito vem sofrendo fortes
críticas, em parte devido ao mau
desempenho dos investimentos.
“Espero que o conceito de
Bric se aposente junto com
Jim O’Neill”, disse Sara Zervos,
que administra cerca de US$
18 bilhões como diretora da
equipe de dívida global da
OppenheimerFunds, resumindo o sentimento anti-Bric em
uma recente conferência com
investidores.
Não é só ela que pensa assim.
O economista Nouriel Roubini já
alertou sobre a louvação excessiva do Bric, criticando o alto grau
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Será o fim do Bric? Investimentos no bloco mostram fraqueza

em grande parte, à China.
“A noção de que o Bric já
acabou é estúpida”, disse-me
O’Neill. “Quando tive essa
ideia, a concebi como um conceito econômico, não de investimento.”
Mesmo assim, a intuição de
O’Neill foi transformada em
produtos de investimento pelos
bancos e gestores de fundos,
inclusive por seu antigo empregador, o Goldman Sachs. Os
resultados recentes não têm
sido muito bons. Desde 2008,

o índice MSCI Bric caiu cerca
de 13% em comparação a uma
queda inferior a 5% nas ações
de mercados emergentes e um
aumento de mais de 17% nas
ações dos EUA.
Bilhões de dólares já saíram
dos fundos de investimento
dedicados ao Bric desde 2011,
enquanto os fundos dos “mercados de fronteira” e os bons e
velhos fundos mútuos dos EUA
têm recebido influxos robustos.
Veteranos dos Brics como
Mark Mobius, que ajuda a administrar cerca de US$ 50 bilhões
como presidente executivo do
conselho do grupo de mercados
emergentes da Franklin Templeton Investments, considera que
esse é um fenômeno de curto
prazo. “Houve algumas saídas
de dinheiro dos Bric à medida que o chamado ‘dinheiro
quente’ vai atrás de ganhos de
curto prazo; mas isso em geral
sinaliza que o mercado bateu no
fundo ou está perto do fundo”,
disse Mobius por e-mail.
De fato, os defensores dos Bric
apontam para os grandes descontos nas ações desses países
em comparação com índices
como o Standard & Poor’s 500.

Os céticos não confiam tanto.
Para quem investe em títulos,
como Zervos, o problema é que
“nem todos os mercados emergentes são iguais”. Mesmo entre
os países Bric há diferenças no
crescimento econômico (em
2012, compare os 7,8% da China
com o 0,9% do Brasil), na situação política (da economia controlada da China à democracia
caótica da Índia e o governo de
um só homem na Rússia).
Os que investem em ações
também receiam apostar todas
as fichas no Bric. “Se há uma
classe de ativos que deve ser
ativamente administrada, são as
ações de mercados emergentes”,
diz Adrian Mowat, estrategista-chefe para ações asiáticas e
de mercados emergentes do
J.P. Morgan Chase & Co. “São
lugares onde os fatores políticos mudam e há maior nível de
risco em termos de governança
corporativa e outras questões.”
Sir Alex, profeta do chamado
futebol de ataque, quase certamente iria discordar dessa abordagem cautelosa. Mas às vezes,
tanto nos investimentos como
no futebol, a melhor forma de
ataque é a defesa.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Empresas, p. B12.

