
ABRIR CAPITAL É
As empresas precisam ter tamanho,
ser transparentes e vender uma boa
história para fazer sucesso no mercado
Giuliana Napolitano

O ANO DE 2004 SERÁ LEMBRADO
como um período dourado pa-
ra a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). Sete empre-

sas abriram capital e captaram 4,5 bilhões
de reais. O desempenho da bolsa piorou
neste ano, mas, mesmo assim, quatro com-
panhias já levantaram 1,4 bilhão de reais
na bolsa paulista e outras cinco devem se-
guir o mesmo caminho até dezembro, o
que poderá representar um saldo superior
ao de 2004. No último dia 14 de junho, a
empresa aérea TAM levantou 543 milhões
de reais no mercado. O movimento, po-
rém, pode estar próximo do fim. Para al-
guns especialistas do mercado, menos de,
50 companhias têm o perfil adequado pa-
ra lançar ações na Bovespa no curto pra-
zo. Dentre elas, algumas provavelmente
nem desejem ser listadas nos pregões.

Por que esse número é tão pequeno?
Nada a ver com a qualidade do Brasil cor-
porativo. Ao contrário, o fato de uma em-
presa não ter perfil para abrir capital não
significa que ela ou seu ramo de atividade
tenham problemas. A questão, aqui, é se a
companhia é capaz de cumprir as exigên-
cias dos investidores. "Entrar no mercado
requer muita preparação", diz Alexandre
Bettamio, diretor no Brasil do banco suí-
ço UBS, que tem liderado as
captações recentes. A prepa-
ração para ir a mercado envol-
ve três requisitos principais —
cada um deles levanta obstá-
culos que restringem o núme-
ro de candidatos.

O primeiro requisito é ta-
manho. A empresa precisa fa-
zer uma oferta de ações de pe-
lo menos 100 milhões de dó-
lares. "Uma companhia que
faz uma emissão desse porte

tem, em geral, um valor de mer-
cado que é o triplo disso", diz
um analista. Captações meno-
res não conseguem atrair inves-
tidores institucionais, nacionais
ou estrangeiros, que ainda são
os maiores compradores. "O
volume precisa ser grande pa-
ra atender esses investidores,
que colocam pelo menos l mi-
lhão de dólares em cada emis-
são'", diz José Olympio Perei-
ra, diretor do banco de investi-
mentos CS First Boston.

Pereira explica que uma
oferta pequena torna mais di-
fícil aos investidores institu-
cionais vender suas ações. "A
venda de um fundo de pensão
pode fazer as cotações desaba-
rem", diz. Assim, como é difí-
cil sair, os investidores prefe-
rem nem entrar. É por isso que a estréia da
Renar Maçãs na bolsa em fevereiro pas-
sado foi considerada pelos analistas um
fracasso. A empresa catarinense vendeu
apenas 6 milhões de dólares, quase tudo
para pessoas físicas. De lá para cá suas
ações caíram 35%. "A empresa é boa, mas
a oferta é muito pequena e não atraiu os

investidores institucionais", diz
um analista que, como mui-
tos profissionais, prefere não
se identificar. A participação
dos pequenos investidores tem
crescido, mas eles ainda não
são capazes de, sozinhos, sus-
tentar uma emissão. Além dis-
so, a maioria dos indivíduos
não está acostumada com as
oscilações da bolsa. "No pri-
meiro susto há um forte mo-
vimento de vendas, que reduz

os preços e precipita ainda mais a queda
das cotações", diz.

O segundo requisito é a transparência.
As empresas abertas têm de passai" deta-
lhadas informações à bolsa, à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e aos acionis-
tas. Poucos empresários nacionais estão
dispostos a cumprir essas exigências. Os
bancos de investimento, as corretoras e as
administradoras de recursos também co-
bram informações. "Ter capital aberto quer
dizer ter de dar satisfação aos sócios e aos
analistas, que passam a acompanhar a em-
presa mais de perto", diz Rodolfo Riechert,
sócio do banco carioca Pactuai, "Quem não
faz isso é penalizado." Segundo os espe-
cialistas, foi a falta de transparência que
prejudicou a Grendene. A fabricante gaú-
cha de calçados, que abriu capital em ou-
tubro do ano passado, passou informações
incompletas quando ofereceu suas ações.
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PARA POUCAS

TAM: empresa aérea deve realizar o maior lançamento na bolsa neste ano

"Isso minou a confiança dos investidores"',
diz um analista. O resultado é que as ações
chegaram a cair 47% desde o lançamento,
enquanto o índice Bovespa subiu 9%. "A
situação está começando a mudar agora e
acredito que a empresa irá se recuperar",
diz o analista. A melhora de humor deve-
se à contratação de um novo diretor finan-
ceiro e de relações com investidores. Mar-
cos Peixoto veio do mercado financeiro—
trabalhou quase dez anos no banco Garan-
tia e outros dois no Pactuai. Ele concorda
com as críticas. "A Grendene é uma exce-
lente empresa, mas percebeu que precisa
passar melhores informações ao mercado",
diz. Coincidência ou não, desde sua che-
gada, há um mês, as ações subiram 10%,
e o índice Bovespa subiu apenas 1%.

O terceiro pré-requisito para uma em-
presa abrir capital com sucesso é mostrar
uma história que atraia os investidores —
e a opinião deles muda bastante ao longo
do tempo. No auge da euforia das ponto-
com nos Estados Unidos, por exemplo, em-
presa boa era a que dava muito prejuízo.
Era um sinal de que ela estava investindo
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bastante para conquistar um mercado em
formação. Os lucros viriam depois, com a
consolidação do negócio. O estouro da bo-
lha da internet, em 2001, no entanto, pro-
vou que prejuízos quase sempre são ruins.
Por isso, os investidores procuram hoje
empresas muito diferentes das ponto-
com. Eles querem companhias sólidas,
previsíveis e, principalmente, rentáveis.

A brasileira Microsiga, que desen-
volve programas de computador, acom-
panhou de perto essa mudança de f •
opinião. Ela estava prestes a
abrir capital em 2001, pouco
antes de os Estados Unidos se-
rem atingidos pelos atentados
terroristas de 11 de setembro.
"Estava ao telefone conver-
sando com um banco de in-
vestimento em Nova York
quando o primeiro avião

bateu no World Trade Center", diz
Laércio Cosentino, presidente da Mi-
crosiga. "Isso transformou as bolsas
de valores mundiais e tivemos de nos
adaptar." Segundo ele, há cerca de cin-
co anos, uma boa perspectiva de cres-
cimento era suficiente para conven-
cer os investidores a comprar ações
de empresas de tecnologia. Em 1999,
por exemplo, o Nasdaq Composite,
índice da bolsa eletrônica americana,
subiu 86%. "Depois dos atentados,
porém, os investidores passaram a co-
brar resultados robustos no presente,
não só boas perspectivas para o futu-
ro", afirma Cosentino. "Por isso, ti-
vemos de mudar." Nos anos seguin-
tes, a Microsiga tornou o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social seu sócio minoritário,
investiu em auditoria e comprou ou-
tra empresa brasileira, a Logocenter,
tornando-se a maior companhia de
software da América Latina. "Agora
temos o que mostrar", diz Cosentino.
"Estamos prontos para ir a mercado."

O problema da Microsiga não foi
falta de sorte. Se a empresa tivesse
lançado ações antes de 11 de setem-
bro de 2001, ela teria sofrido com a
turbulência dos últimos anos. Com o
agravante de já estar no mercado e fi-
car marcada como um mico. "Teria

sido um desastre e a Microsiga teria difi-
culdade para se recuperar", diz um analis-
ta. "Esse é o perigo de ser oportunista e
querer abrir capital só porque o mercado

está bom." Esse tipo de comporta-
mento é mais comum em mo-
mentos de alta das ações, diz
Marcelo Kayath, do Credit Suis-
se. "Somos procurados por di-
versos empresários que dizem

querer abrir capital porque es-
tão vendo outras empre-

sas, às vezes até con-
correntes, se saindo
bem na bolsa",
afirma. "Mas não é
assim que o merca-
do funciona, é pre-
ciso ter uma histó-
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