
Abertura de capital contagia e muda a cultura das companhias 
Catherine Vieira  
 
Executivos convertidos transformam-se em missionários do mercado de ações. 
 
Um engenheiro mineiro com ar bonachão chamava a atenção durante um recente seminário 
internacional do mercado de capitais realizado no Rio. A cada palestra ele fazia questão de 
participar com perguntas e depois se apresentar a todos os debatedores e representantes do 
evento, com um discurso animado sobre os temas que passaram a ser a novidade mais 
empolgante da sua vida profissional: abertura de capital e práticas de governança corporativa. 
 
O entusiasmo do diretor de relações com investidores (DRI) da locadora de veículos Localiza, 
Silvio Guerra, não é caso isolado entre os executivos das empresas que estrearam na Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa). Não é à-toa que os novatos viraram espécies de garotos-
propaganda do mercado de capitais e das práticas de governança. As ofertas públicas iniciais (que 
os executivos adoram chamar pela sigla em inglês, IPO, talvez porque um "ai-pi-ou" soe muito 
mais "cool" do que uma OPI) causaram um "frisson" dentro das empresas -vamos lá, uma 
expressão em francês, para variar - e provocaram mudanças importantes na cultura das 
companhias. 
 
O DRI da fabricante de calçados Grendene, Marcus Peixoto, diz que a abertura de capital 
promoveu um dos processos mais fascinantes que ele já viu em sua carreira ao mobilizar todos os 
funcionários para recuperar os números da empresa. Outro encantado com o potencial do 
mercado brasileiro é Martin Escobari, fundador e diretor do site de varejo Submarino. O 
presidente da empresa de energia CPFL, Wilson Ferreira Jr., é também defensor entusiasmado do 
tema nos eventos que participa. 
 
A valorização de quase todas as novatas na bolsa explica, é claro, boa parte do entusiasmo, mas 
um outro fator que vem motivando esses executivos são as novidades que o processo de abertura 
de capital introduz nas companhias. 
 
"Abrir capital no Novo Mercado [nível mais alto de governança da Bovespa] exige muita 
transparência e informação, a empresa toda acaba sendo contagiada por isso. Além do mais, você 
passa a ter na tela do seu computador uma cotação que muda a todo instante e que pode ser 
comparada com a de outras companhia. Todos os executivos da empresa passaram a acompanhar 
isso", diz Ferreira Jr, da CPFL. 
 
Na Localiza, as comparações vão além das cotações. "Nós fazemos muitas palestras internas e 
tentamos mostrar como é o mercado para todos os níveis da empresa, usando uma linguagem 
acessível para que os funcionários entendam conceitos como 'tag along' e 'ebitda'", afirma Silvio 
Guerra 
 
"No mundo das companhias abertas, as principais informações e dados tem que ser divulgados, o 
que nos permite mostrar para eles como são os nossos índices e o de várias concorrentes no 
mundo todo Isso tem gerado uma mobilização interna", completa Guerra. 
 
Tanto na CPFL quanto na Localiza, a alta expressiva das ações colabora para a animação. No caso 
da primeira as ações que valiam R$ 17,20 na época da abertura, valiam ontem R$ 23,30. Já os 
papéis da Localiza, que valem agora R$ 19,20, eram cotados a R$ 11,50. 
 
A história, no entanto, foi bem diferente na Grendene. "O período pós-abertura coincidiu com um 
momento difícil para a companhia em termos de resultados", lembra o DRI da companhia, Marcus 
Peixoto. 
 



Com uma queda de 64% no lucro e uma exposição nunca antes experimentada, as cotações 
desabaram. É claro que nada disso passou despercebido pelos nada menos que 22 mil 
funcionários da empresa. O efeito do susto inicial, no entanto, segundo Peixoto, transformou-se 
em algo positivo. 
 
"Com toda esse movimento externo que não existia antes, as equipes começaram a buscar com 
um afinco enorme a reversão daqueles resultados ruins e passaram a trabalhar com foco na 
melhoria daqueles indicadores", disse Peixoto, que chegou há cerca de seis meses na empresa. 
 
"É uma das experiências profissionais mais fascinantes que já tive. Esse esforço conjunto da 
empresa deve levar o lucro a ter um crescimento recorde no segundo semestre deste ano. Hoje a 
empresa e os controladores entendem que não poderia ter ocorrido evento mais importante na 
companhia do que a abertura do capital", conta. 
 
Outro que ainda não se considera um "caso de sucesso" na Bovespa, mas ainda assim está 
satisfeito com a decisão de abrir capital, é o co-fundador do Submarino, Martin Escobari. "Não é 
um processo fácil, é trabalhoso, há custos e no setor em que atuamos ainda existe uma 
dificuldade inicial de fazer com que entendam o nosso negócio e seu potencial. Por isso ainda não 
considero que o Submarino é um 'case' de sucesso, como a Natura, mas vamos chegar lá e o 
saldo é muito positivo até agora", disse. 
 
Segundo Escobari, a abertura do capital no Novo Mercado e a transparência que isso exige 
ajudam a quebrar resistências, algo importante para uma empresa que nasceu há apenas cinco 
anos e que atua num setor novo. "Já percebemos mudanças, por exemplo, com fornecedores, que 
começam a ter uma confiança maior." 
 
Citada como exemplo de sucesso por Escobari, a Natura realmente marcou a recente temporada 
de estréias na Bovespa. O vice-presidente de finanças David Uba dá a receita de sucesso: 
planejamento e comprometimento. "Nos preparamos muito para a abertura de capital, que foi 
decidida em 1998. Muito antes do IPO já tínhamos um conselho de administração, divulgávamos 
relatório anual, fomos promovendo uma transição. Mesmo assim, quando a empresa se dá conta 
de que há cinco mil novos acionistas da noite para o dia, há mudanças de cultura inevitáveis." 
 
"Nota-se muito claramente um aumento da preocupação com a gestão dos riscos, já que o 
investidor não gosta de surpresas desagradáveis", completa. 

 
 
Leia Mais 
 
Bolsa é uma saída para os fundos de investimento 
Do Rio  
 
Para o executivo do Submarino, Martin Escobari, é muito importante que o mercado de capitais 
assuma papel semelhante ao que exerce em outros países, como nos Estados Unidos, pois isso é 
fundamental para o ciclo de investimento de empresas que atuam em áreas novas, como a sua. 
 
"Esse movimento recente de ofertas iniciais de ações foi importante para mostrar que existe uma 
porta de saída para os investidores de capital de risco. Ou seja, mostra casos como o nosso e o da 
Gol, no qual os fundos de 'private equity' investiram nos negócios, depois venderam com lucro 
para outros investidores na bolsa, sendo que esses novos investidores também já conseguem 
obter lucro", diz. "Os órgãos reguladores, como a CVM e a Bovespa tiveram atuações muito ágeis 
e colaboraram para isso", completa Escobari. 
 
O diretor da Localiza, Silvio Guerra, concorda. "Quando fui montar a área de relações com 
investidores me surpreendi.  



Esse setor no Brasil tem nível de primeiro mundo", afirma ele que quer ajudar a disseminar a 
cultura do mercado de capitais. "Não só isso, mas as boas práticas de governança. Um terço das 
companhias abertas do mundo já começou a adotar esses princípios, porque percebem que gera 
valor", diz Guerra. 
 
A superintendente de relações com empresas da Bovespa, Maria Helena Santana, diz que o 
principal objetivo, que é fazer com que a possibilidade de captar dinheiro com a abertura de 
capital passe a ser visto como uma alternativa por todas as empresas, começa a ser atingido. 
"Esse movimento de várias companhias abrindo capital num espaço curto de tempo e de forma 
bem-sucedida é importante para que os empresários prestem mais atenção e deixem de achar 
que ser companhia aberta é algo para uma minoria de privilegiados", diz ela. 
 
Já o presidente da CVM, Marcelo Trindade diz que o mérito maior é dos agentes do mercado, que 
tiveram a percepção de que garantir mais direitos aos investidores pode gerar valor. Ele, no 
entanto, diz que o trabalho tem que ser permanente. "Infelizmente, a CVM tem que assumir o 
papel de lembrar que não se pode cair na tentação do otimismo, de que toda abertura de capital 
será uma maravilha. Quando isso acontece é porque realmente houve comprometimento de todos 
os envolvidos e é preciso trabalhar para que essas conquistas sejam mantidas sempre, até porque 
nós estamos aqui para fiscalizar isso", avisa Trindade.  

 
 
Leia Mais 
 
Pequenas e médias estudam lançar ações 
Carolina Mandl  
 
Uma série de empresas de pequeno e médio porte também vem estudando realizar uma oferta de 
ações. Elas entrariam num segmento da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) que está sendo 
criado especificamente para elas, o Bovespa Mais. 
 
O objetivo dessas companhias é captar recursos no mercado para realizar investimentos ou dar 
saída aos atuais acionistas. Esse é o caso da fabricante paranaense da pães Nutrella, que 
pretende lançar seus papéis no mercado no primeiro semestre de 2006. 
 
A idéia é captar recursos para a construção de duas fábricas, uma no Rio de Janeiro e outra em 
Brasília ou Goiânia. "Queremos expandir nossa área de atuação, mas hoje isso é impossível sem 
uma fábrica porque o pão tem vida curta. Demoramos 30 anos para chegar ao tamanho que 
temos hoje e não queremos levar outros 30 anos para crescer mais, por isso queremos captar 
recursos no mercado", diz Ari Neitzke, presidente da Nutrella. 
 
A Lupatech, fabricante de peças automotivas e para o setor de gás, com sede em Caxias do Sul 
(RS), segue o mesmo caminho. A companhia tem entre seus sócios o GP, o BNDESPar e a 
Natechs. "Imaginamos realizar uma oferta em dois anos para captar algo em torno de R$ 500 
milhões para possibilitar um crescimento ambicioso da empresa", afirma Nestor Perini, presidente 
da Lupatech. O faturamento da empresa vem crescendo a uma taxa média de 40% ao ano e deve 
encerrar este ano em R$ 500 milhões. 
 
Não é só o mercado de acesso que deve continuar atraindo novatas. "Nós aqui na Bovespa temos 
nos concentrado mais recentemente nessas companhias com perfil elegível para o mercado de 
acesso, mas isso é porque os agentes que trabalham com subscrição acabaram já fazendo um 
trabalho enorme de abordagem das companhias que poderiam abrir capital no Novo Mercado", 
conta Maria Helena Santana, superintendente de relações com empresas da Bovespa. 
 
A próxima a estrear na Bolsa é a empresa do setor de açúcar e álcool, Cosan, que acaba de dar 
início à oferta que marca a sua abertura de capital. 



 
Já em Minas Gerais, a experiência recente da Localiza também deve servir para atrair novas 
companhias para o mercado. O diretor de relações com investidores da empresa, Silvio Guerra, 
conta que está em curso uma parceria com a federação das indústrias do Estado, a Fiemg, para 
disseminar o mercado de capitais como alternativa de captação entre as empresas da região. 
"Estamos conversando e possivelmente faremos um evento já em dezembro com empresários 
locais e mostraremos a experiência da Localiza como exemplo", diz Guerra. 
 
"Há tradicionais companhias abertas em Minas, mas nessa leva recente só a Localiza é da região. 
Acreditamos poder reunir pelo menos cerca de 50 empresas com perfil elegível agora ou no 
futuro", acrescenta Guerra. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 out. 2005, Empresas S.A., p. B2. 
 


