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até setembro, mostra ranking da
Dealogic. Se excluídos os negócios
dos quais participaram fora do
Brasil, cairiam para a segunda e a
quarta posições, nessa ordem.
Nos nove primeiros meses deste ano, foram realizadas 15 ofertas iniciais de ações de companhias latino-americanas. O número de operações se manteve,
mas o volume cresceu 35% em relação ao mesmo período do ano
passado, para US$ 11,2 bilhões.
Chegaram às bolsas empresas como a varejista mexicana Sanborns e a Terrafina, um empreendimento imobiliário mexicano.
Companhias já listadas capta-
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Até alguns anos atrás, as companhias latino-americanas estavam no radar de investidores locais e de fundos dedicados a países emergentes, disputando recursos com países tão diversos
quanto Rússia e China. A vinda
de fundos sem o “carimbo” de
emergentes é positiva porque
ajuda a manter um fluxo de recursos para a região, diz Torres.
“A América Latina está se tornando quase uma classe própria
de ativos”, afirma Fernando Iunes, diretor do banco de investimentos do Itaú BBA. Segundo
ele, o movimento é positivo inclusive para o Brasil, ainda que
neste momento outros países estejam mais em evidência.
Também passou a haver uma
circulação maior de recursos
dentro da região. Cresceu a procura de investidores brasileiros —
sobretudo, institucionais e gestores de fortunas — por ativos em
outros países latino-americanos.
Da mesma forma, investidores
desses mercados aumentaram a
presença na bolsa brasileira. “Alguns anos atrás, esse movimento
era quase zero”, diz Nazari.
Com diferentes estratégias, os
bancos brasileiros já disputam esse mercado. BTG Pactual e Itaú BBA
apostam em presença local para
prospectar negócios e coordenar
ofertas em alguns países latinoamericanos. Em outra frente, o
Bradesco BBI tem optado até agora
por atuar na região a partir de seus
escritórios em São Paulo, Nova
York, Londres e Hong Kong.
Além de participar de um mercado com volume crescente, atuar
nesses países ajuda os bancos a
compensar períodos mais fracos
no Brasil — como este ano. Com o
empurrão das operações que coordenaram fora do país, Itaú BBA e
BTG Pactual ficaram em primeiro e
segundo lugares em volume de
ofertas de ações na América Latina
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ram outros US$ 16,5 bilhões em
42 ofertas subsequentes, cifra
126% maior ao montante levantado entre janeiro e setembro de
2012. O banco mexicano Banorte
e o grupo chileno de energia
Enersis foram responsáveis por
algumas dessas operações.
“O que acontece na América
Latina não é momentâneo, é um
patamar novo”, diz Renato Ejnisman, chefe do banco de investimentos do Bradesco BBI. “Mas a
tendência é que o Brasil também
volte a crescer e recupere um
pouco sua representatividade.”
Apesar do desempenho mais
fraco do mercado brasileiro, o
país protagonizou a maior oferta
de ações da América Latina em
2013. A BB Seguridade, braço de
seguros do Banco do Brasil, captou US$ 5,7 bilhões em sua estreia na bolsa, em abril.
O ano começou relativamente
aquecido para ofertas de ações
no país, com estreias como a da
empresa de software Linx, do
programa de milhagens Smiles e
da BB Seguridade, além de uma
série de ofertas subsequentes.
Em meados do ano, porém, as
condições se deterioraram com a
sinalização de que os Estados Unidos começariam a desmontar seu

programa de estímulos monetários — o que ainda não aconteceu.
A perspectiva retirou liquidez dos
mercados emergentes em geral,
mas o Brasil foi particularmente
afetado porque em paralelo as
projeções de crescimento do país
para 2013 foram piorando.
Nesse contexto, a Votorantim
Cimentos acabou engavetando
sua oferta inicial. Só voltou a haver uma estreia de empresa brasileira em bolsa em julho com a CPFL Renováveis. A operação, no entanto, só saiu porque tinha garantia firme de colocação do BTG
Pactual e uma ordem de compra
grande da Previ. Portanto, não dependia da demanda de mercado.
Nas últimas semanas, o mercado brasileiro tem ensaiado uma recuperação com as ofertas iniciais
dos grupos de educação Ânima e
Ser. A rede de agências de viagem
CVC também protocolou na Comissão de Valores Mobiliários seu
pedido de abertura de capital e pode estrear na bolsa ainda em 2013.
Na região, estão no radar as
ofertas do banco mexicano BanBajío, do grupo financeiro colombiano Aval e da emissora de
TV chilena Canal 13, entre outras.
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Ofertas de ações na América Latina
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Mornas no mercado brasileiro,
as ofertas de ações vivem um ano
agitado na América Latina, em
um movimento embalado pelo
otimismo dos investidores com
alguns países da região.
Nos nove primeiros meses do
ano, foram realizadas 58 ofertas de
companhias latino-americanas,
que totalizaram US$ 27,9 bilhões.
O volume é 75% superior ao observado no mesmo intervalo do ano
passado, quando houve 50 operações, mostram dados da Dealogic,
empresa que compila dados sobre
o mercado. A cifra é a maior para o
período desde 2010, quando os
US$ 46,7 bilhões captados foram
fortemente influenciados pela megaemissão de ações da Petrobras.
Com bom desempenho econômico e regras estáveis, México,
Chile, Colômbia e, em menor escala, Peru têm atraído o interesse
de investidores. O Brasil continua
sendo, com folga, o maior mercado da região, mas passou a disputar recursos com esses países.
O mercado brasileiro, que costumava representar entre 70% e
80% o volume captado em renda
variável na região, contribuiu
com 47% do total entre janeiro e
setembro deste ano. Foi um período fraco para ofertas no Brasil,
mas essa proporção também reflete o crescimento em outros
países latino-americanos.
“É inexorável esse movimento”,
diz Fábio Nazari, chefe de mercado
de capitais do BTG Pactual, banco
que tem atuado em ofertas na região. “Esses países têm dinâmicas
macro e microeconômicas interessantes, com empresários empreendedores e uma base de investidores que está se diversificando.”
Para Nazari, a efervescência
que se vê em alguns países remete ao Brasil de uma década atrás,
quando a estabilidade econômica e as boas perspectivas de crescimento do país levaram as companhias de volta à bolsa.
A partir de indicadores mais
consistentes, a América Latina passou a despertar o interesse de fundos globais, um perfil de investidor que passava ao largo da região
e agora já olha para as grandes empresas locais. “Após a crise de 2008,
o investidor global começou a
olhar mais para fora dos Estados
Unidos e cada vez mais para América Latina”, afirma João Paulo Torres, diretor de renda variável no
Bank of America Merrill Lynch.
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Depois do volume recorde registrado no período entre abril e junho deste ano, a BM&FBovespa
deve apresentar desaceleração
nos resultados do terceiro trimestre. Em relação ao mesmo
período de 2012, porém, o balanço da bolsa deve mostrar um
pequeno avanço, de acordo com
as projeções de analistas. A
BM&FBovespa deve registrar lucro líquido contábil de R$ 292
milhões no terceiro trimestre,
um aumento de 6% em relação
ao mesmo período de 2012, conforme a estimativa média de Credit Suisse, Deutsche Bank, Itaú
BBA, UBS e Um Investimentos. O
balanço sai nesta quinta-feira.

Expansão regional
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Prévia de BM&FBovespa

Talita Moreira
De São Paulo

Leia mais na página C14

Anúncio

Este anúncio é de caráter informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) com lastro em créditos
pulverizados cedidos por SPE administrada pela Lucio Engenharia
A emissão dos valores mobiliários foi objeto de oferta pública com esforços restritos
de colocação, conforme a Instrução CVM nº 476/09, a qual não foi registrada na CVM
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A Cielo registrou lucro líquido de
R$ 689,2 milhões no terceiro trimestre deste ano, com alta de
17% frente a igual período de
2012. O volume financeiro de
transações totalizou R$ 113,2 bilhões, um aumento de 17,6%. Na
mesma base de comparação, a receita operacional líquida aumentou 31,6%, para R$ 1,7 bilhão. O
lucro operacional (Ebitda) da
Cielo somou R$ 929,7 milhões,
alta de 19% em relação o período
de julho a setembro de 2012. A
margem Ebitda, porém, recuou
5,6 pontos percentuais e ficou
em 53,5% no terceiro trimestre
deste ano. (Vinícius Pinheiro)

ut
iliz

Lucro da Cielo

ai
s.

América Latina atrai
investidor global e
impulsiona ofertas
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Ações Companhias da região captam US$ 27,9 bi até
setembro, alta de 75% em relação a igual período em 2012
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R$ 44.637.273,84
Securitizadora e Estruturadora

Assessor Legal

Agente Fiduciário

Coordenador da Oferta

Julho/2013
Os valores mobiliários estão sujeitos às restrições de negociação previstas no Art. 13 da Instrução CVM nº 476/09

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Finanças, p. C1.

