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Mercado Companhias avançam em processos de
adequação, enquanto aguardam momento oportuno

Grupos de TI avaliam
abertura de capital
a partir de 2014

CLAUDIO BELLI/VALOR

Julio Britto Junior, da Quality Software: etapa final para aprovação de listagem

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Quality Software, compa-
nhia de terceirização de projetos
de infraestrutura de tecnologia
da informação (TI), está a poucos
passos de fazer sua oferta pública
inicial de ações. A companhia já
fez o pedido de registro de com-
panhia aberta na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e lis-
tagem de ações no Bovespa Mais,
o mercado de acesso da bolsa
paulista. “No momento, a empre-
sa está respondendo a ofícios da
CVM, que é a etapa final para a
aprovação do pedido de lista-
g e m”, diz Julio Britto Junior, exe-
cutivo-chefe da Quality.

O passo seguinte será definir o
banco que administrará a oferta.
“O mercado não está tão positi-
vo, mas a empresa está prepara-
da para abrir o capital no mo-
mento mais adequado nos próxi-
mos 36 meses”, diz Britto.

A Quality Software não está
sozinha nessa jornada. Outras
companhias de TI, como BRQ IT
Services, Altus, BSI Tecnologia e
Cast Informática, preparam-se
para captar recursos no merca-
do de capitais nos próximos
anos, seguindo o caminho da
To t v s , Positivo Informática, Se -
nior Solution e Linx, todas com
ações em bolsa.

“No mundo, os processos de
abertura de capital de empresas de
TI se aceleraram no segundo tri-

mestre, mas no Brasil esse movi-
mento vai ficar mais significativo a
partir de 2014 ou 2015”, afirma
Sergio Alexandre Simões, sócio lí-
der em consultoria de TI da Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC).

Alguns fatores contribuem para
esse cenário mas distante, como a
presença de poucas empresas de TI
na bolsa brasileira, o que dificulta
a avaliação do desempenho no se-
tor por investidores e analistas. O
crescimento da economia abaixo
do esperado neste ano também fez
empresas de tecnologia adiarem
os planos de abrir o capital.

“Neste ano a economia está
mais fraca e 2014 não parece um
ano muito bom”, diz Benjamin
Quadros, executivo-chefe da BRQ,
empresa de serviços de tecnologia
da informação. O executivo consi-
dera que a realização da Copa do
Mundo no país pode contribuir
para uma redução da produtivida-
de e o processo eleitoral pode ge-
rar incertezas para investidores.
“Provavelmente 2015 e 2016 serão
anos melhores, já com um novo
g o v e r n o”, diz Quadros.

A BRQ fechou 2012 com um
crescimento de 26% na receita, pa-
ra R$ 400,6 milhões, e projeta para
este ano um crescimento superior
a 20%, acompanhando a tendência
do setor. Mas, embora as empresas
de TI cresçam mais que a econo-
mia, há poucos indicadores para
quem compra a ação, o que dificul-
ta a avaliação dos investidores, diz
Quadros. “Quem compra ação da

Fonte: PwC

Em aceleração
Evolução dos casos de oferta pública inicial de ações no mundo
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Novata de software recebe novo aporte de fundos
SILVIA COSTANTI/VALOR

Vinícius Roveda, da Conta Azul: crescimento 50% maior que o previsto

I nve st i m e n to
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A ContaAzul, fornecedora de
um sistema de gestão destinado a
empresas de pequeno porte e que
pode ser acessado pela internet, re-
cebeu sua quarta rodada de inves-
timento. O aporte foi feito pelos
quatro fundos que já tinham parti-
cipação na companhia — Mo -
nashees Capital, Napkin Ventures,
Ribbit Capital e 500 Startups) — e
pela Valar Ventures, que tem entre
seus sócios o cofundador do Pa y
Pa l Peter Thiel. O valor não é revela-
do. Nessa etapa, conhecida como
“series B”, as empresas costumam
receber a partir de R$ 5 milhões.

Segundo Vinícius Roveda, co-
fundador e presidente da Con-
taAzul, a companhia estava capi-
talizada e não precisava de di-
nheiro, mas pesou o ambiente de
mercado, que começa a ficar
mais resistente a aportes em em-
presas iniciantes depois de um
forte ciclo de investimentos nos
últimos dois anos. “Além disso,
queríamos aproveitar o interesse
de fundos com bastante expe-
riência, como o Valar, que pode
ajudar no nosso crescimento”,
disse o executivo ao Va l o r .

O aporte será usado para acele-
rar o crescimento da companhia.
“Com esses recursos, vamos conse-
guir um crescimento 50% maior
que o planejado inicialmente para

2014”, disse o executivo. A meta é
chegar a 50 mil assinantes no ano
que vem, cinco vezes o número
previsto para o fim de 2013.

Além de aumentar a equipe
de marketing, a companhia pre-
tende adicionar recursos ao sis-
tema e tornar seu uso mais sim-
ples. “Para atender pequenas

empresas você não pode trazer
muita complexidade. É preciso
deixar tudo muito intuitivo”,
disse Roveda.

Criada em Joinville, no começo
de 2011, a ContaAzul começou a
funcionar em janeiro do ano pas-
sado. Hoje, tem 50 funcionários.
Desde que o serviço entrou no ar,

140 mil empresas já se cadastra-
ram para usá-lo. Em setembro,
mais de 20 mil começaram a tes-
tar o produto. A meta até o fim do
ano é ter 10 mil clientes pagantes.
‘Temos conseguido uma média
de mil novos assinantes por mês”,
disse Roveda. São quatro planos
de uso, que variam entre R$ 24,90
e R$ 195,90 por mês.

Nos próximos 30 dias a compa-
nhia pretende passar a oferecer
programas desenvolvidos por
outras empresas que podem ser
usados com o sistema principal
da ContaAzul. Segundo Roveda, a
ideia é permitir que demandas
específicas de diferentes setores
da economia sejam atendidas
sem que a companhia tenha que
aumentar muito sua estrutura.
“Nosso objetivo é crescer sem ter
uma equipe muito grande”, disse.

A ContaAzul foi uma das pri-
meiras da América Latina a passar
pelo processo de aceleração da
500 Startups, uma das principais
companhias de investimento do
Vale do Silício. A empresa recebeu
US$ 500 mil, que foram usados
principalmente para aprimorar a
parte visual do software. Depois
dessa etapa de aceleração, encer-
rada em outubro de 2011, a Con-
taAzul recebeu um investimento
do Monashees Capital e da Nap-
kin Ventures. No começo de 2013,
em outra rodada conhecida co-
mo “series A”, a Ribbit Capital e a
500 Startups também entraram
no quadro de acionistas.

No exterior, 16 movimentos foram feitos no 2o trimestre
De São Paulo

As companhias de tecnologia
da informação apresentaram mais
interesse pelo mercado de capitais
no segundo trimestre deste ano.
Um levantamento realizado pela
PricewaterhouseCoopers (PwC)
mostrou que, no segundo trimes-
tre do ano, 16 companhias de TI no
mundo fizeram oferta pública ini-
cial em bolsas de valores, totali-
zando US$ 2,82 bilhões. No pri-
meiro trimestre, o número foi me-

nor, de dez aberturas de capital, no
total de US$ 1,72 bilhão.

Na comparação com o segundo
trimestre do ano passado, houve
queda de 20% no total de opera-
ções. O volume também foi menor:
um ano antes, os IPOs de empresas
de tecnologia somaram US$ 17,78
bilhões, dos quais US$ 16 bilhões
se referem à oferta de ações do Fa -
cebook. Excluindo essa operação,
o valor captado apresentou um
avanço de 59% na base anual.

Dois fatores chamaram a aten-

ção no relatório. Um deles foi a
abertura de capital de mais empre-
sas especializadas em periféricos e
em armazenagem de dados, e dis-
tribuidoras. Em anos anteriores, as
empresas de software e internet fo-
ram as que mais se arriscaram a
abrir o capital na bolsa. No segun-
do trimestre deste ano, dos 16
acordos realizados três foram de
distribuidoras de TI (Evertec, CDW
Corporation e Gogo).

“As distribuidoras vivem uma
fase de expansão e abertura de

capital que nunca se viu antes. E
mais empresas com o mesmo
perfil farão a abertura de capital
nos próximos anos”, afirmou Ser-
gio Alexandre Simões, sócio líder
em consultoria de tecnologia da
informação da PwC.

Outro fator apontado pelo con-
sultor foi a ausência de ofertas ini-
ciais na China — país que apresen-
tou um grande número de opera-
ções entre 2010 e 2012. Das 16
operações verificadas pela PwC no
segundo trimestre, 12 foram reali-

zadas nos Estados Unidos. Em ou-
tubro do ano passado, os órgãos
reguladores da China suspende-
ram autorizações para novos IPOs,
para reprimir tentativas de abertu-
ra de capital por aspirantes fracos.

O fechamento temporário
provocou esse resultado. Em
contrapartida, as empresas de TI
na China apresentaram mais ca-
sos de fusões e aquisições, com
participação de fundos de inves-
timentos, de acordo com a PwC.
“Na China, as empresas estão ten-

tando primeiro fortalecer a es-
trutura e melhorar aspectos de
governança para futuramente
entrarem na bolsa”, disse Simões.

Para o consultor, a tendência
para o futuro é de crescimento
das operações de abertura de ca-
pital. “O mais importante é que a
curva de IPOs em tecnologia é
crescente e as operações estão
mais diversificadas, deixando de
ficar restritas a empresas de in-
ternet e software”, afirmou o con-
sultor. (CB)

Para bancos, margem
da TIM será menor
Re s u l t a d o s
Daniele Madureira
De São Paulo

Em meio às especulações sobre
a sua venda e até o seu “fatiamen -
t o” entre as rivais, a operadora de
telefonia TIM divulga hoje, após o
fechamento do mercado, os seus
resultados do terceiro trimestre.
Analistas consultados pelo Va l o r
opinam que a empresa vai apre-
sentar um crescimento na receita
líquida, mas também uma queda
na receita média por usuário (Ar-
pu), motivada pela retração na re-
ceita de voz, que é compensada
apenas em parte pela receita de da-
dos. O lucro líquido também po-
derá sofrer o impacto de despesas
maiores com vendas e um cenário
macroeconômico mais fraco.

Em receita líquida, as previsões
variam de alta de 6,3% (R$ 5,02 bi-
lhões), como espera o HSBC, a 8,9%
(R$ 5,14 bilhões), expectativa do
banco ItaúBBA. Para o HSBC, o
crescimento da receita será puxa-
do em grande parte pelas vendas
relacionadas a aparelhos. Segundo
o J. P. Morgan, os investidores de-
vem se concentrar no crescimento
da receita de serviços, depois de a
operadora apresentar um “desem -
penho muito fraco” no quatro tri-
mestre de 2012. Foi no terceiro tri-
mestre do ano passado que a TIM

— assim como a Claro e a  Oi — fica -
ram impedidas de vender planos,
depois de não atenderem às metas
da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

A previsão de lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização (Ebitda) vai de um cresci-
mento de 4,9% (R$ 1,26 bilhão, do
ItaúBBA) a 7,5% (R$ 1,29 bilhão, do
J. P. Morgan). Tanto J. P. Morgan
quanto Itaú consideram o Ebitda
do segundo trimestre do ano pas-
sado de R$ 1,2 bilhão, que é o valor
reportado pela TIM.

Todas as instituições trabalham
com queda na margem Ebitda, inde-
pendentemente de ser em relação
ao número reportado (25,5%) ou ao
ajustado (26,3%). Para o J.P. Morgan,
a margem do período será 25,4% e,
para o Itaú, 24,5%. Já o HSBC e o Cre-
dit Suisse preveem, respectivamen-
te, margens de 25% e 25,1%.

Segundo o Credit Suisse e o
HSBC, as margens mais fracas se
devem ao aumento das despesas
com vendas e marketing e custos
relacionados aos aparelhos, devido
à migração para os smartphones.
Esses fatores vão impactar também
nas previsões de lucro líquido.

Para o Credit Suisse, haverá queda
de 7,6% no lucro, para R$ 345 milhões.
O Itaú considera que o lucro fica está-
vel, com alta de 1%, para R$ 377 mi-
lhões. Na bolsa, a ação da TIM fechou a
R$ 11,46, com alta de 1,78%.

Totvs, da Linx, compra o risco Bra-
sil, não compra uma empresa de
TI”, afirma. A BRQ previa fazer a lis-
tagem no Bovespa Mais neste ano,
mas decidiu adiar os planos para
2014 e abrir o capital posterior-
mente, em até três anos.

Simões, da PwC, diz que não há
pressa para as empresas brasileiras
de TI abrirem o capital. O mercado
ainda oferece oportunidades para
captação de recursos por meio de
fusões ou aportes, diz o analista. “A
expectativa é que os bancos exer-
çam uma influência importante
no avanço dos processos de aber-
tura de capital nos próximos anos,
principalmente o BNDES.”

A BNDESPar, empresa de inves-
timentos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), foi um articulador
importante nas ofertas iniciais da
Totvs, Bematech, Linx e Senior So-
lution. Atualmente, tem participa-
ção em 30 empresas de TI, incluin-
do BRQ e Quality Software. “Abrir o
capital não é a única porta de saída
para o BNDESPar quando investe
em uma empresa, mas é a porta
mais adequada, porque assegura o
crescimento da companhia e a sua
p e r p e t u i d a d e”, afirma Luiz Souto,
superintendente da área de capital
empreendedor da BNDESPar.

Souto disse considerar o Bo-
vespa Mais uma opção favorável
às empresas de TI, tendo em vis-
ta que, em média, essas empre-
sas têm porte menor que as de
outros setores. O superinten-

dente diz também que há no
país investidores interessados
em investimentos de longo pra-
zo e que têm menos preocupa-
ção com a liquidez das ações.

Bernardo Gomes, diretor-presi-
dente da Senior Solution, fez a lis-
tagem no Bovespa Mais neste ano.
“As condições do mercado esta-
vam favoráveis e foi uma oferta pa-
ra investidores locais, o que de cer-
ta forma burlou o cenário interna-
cional difícil”, afirma Gomes. O
executivo diz que a exigência de
menos capital e o baixo nível de
endividamento tornam as compa-
nhias de TI mais atraentes aos
olhos dos investidores de longo
prazo. “O setor de TI também cres-
ce mais que a economia, o que po-
de dar ao investidor um retorno
mais significativo”, diz Gomes.

Dennis Herszkowicz, vice-presi-
dente de finanças, administração e
relações com investidores da Linx,
diz que a entrada de mais empre-
sas de TI na bolsa nos próximos
anos será favorável para o setor:
“Quanto mais empresas abrirem o
capital, melhor, mas é bom que es-
tejam preparadas. O mercado está
bem seletivo; só histórias boas pas-
sam no crivo dos investidores.”
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