Relações com Investidores

A Oferta Reprimida
Márcio Veríssimo*
Algumas pessoas têm se questionado
sobre o significado dos excelentes
resultados apresentados pelo mercado de
capitais brasileiro em 2004 e nesse início de
2005 em termos de novas companhias
estreando na bolsa.
Afinal, em 2004 registrou-se 7 novas
aberturas de capital, além de outras
significativas ofertas de ações de
companhias que já eram abertas, um nível
de atividade sem precedentes na história
recente do país.
Como gato escaldado tem medo de água
fria, essa magnitude de negócios remete a
histórias de exuberância irracional e bolhas
econômicas, mas será que isso é verdade?
Em primeiro lugar, vale ressaltar que o
fim da ditadura brasileira tem menos de 20
anos, a abertura econômica começou na
década passada e nossa moeda tornou-se
estável há menos de 10 anos. Só isso já nos
dá a medida do quão jovem é o nosso
mercado de capitais.
De fato, a bolsa de valores já existia antes
disso, mas muitas das empresas, inclusive
algumas das principais companhias
negociadas até hoje na bolsa, entraram no
mercado pelos motivos errados, como
incentivos fiscais para companhias abertas.
Outras histórias que parecem não ter
paralelo no resto do mundo incluem
comprar uma linha telefônica pelo
equivalente a milhares de reais e receber
lotes de ações junto!
Findos esses benefícios extraordinários, o
que presenciamos foi um sem número de
companhias fechando o capital, mesmo
porque sempre tiveram a mentalidade e
comportamento de companhias fechadas.
No período mais recente de nossa
história, ou seja, aquele após o lançamento
do Plano Real em 1994, também não houve
um ambiente significativamente positivo
para novas aberturas de capital.
Relembrando o primeiro mandato de
Fernando Henrique Cardoso, este se
destacou pelo elevado número de
privatizações e concessões de serviços,
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o que canalizava todos os recursos
estrangeiros para investimentos nessas
atividades,
restringindo
o
capital
disponível para investir em empresas
privadas nesse período.
Lembrem-se que há pouco tempo atrás
os recibos da Telebrás e Petrobras eram o
que movia o mercado de capitais, o que
se reflete até hoje. As companhias
privatizadas pelo governo (inclusive
telefonia), concessões de serviços
públicos e companhias estatais ainda
representam,
e
vão
continuar
representando por um longo período, a
maior parcela do mercado de capitais.
Soma-se a isso a Crise do México em
1994, a Crise da Ásia em 1997, a Crise da
Rússia em 1998, a maxidesvalorização do
real de 1999, o estouro da bolha da
internet em 2000/2001, o caso Enron em
2001, as eleições para presidente com
possível vitória da oposição em 2002, o
primeiro ano do governo de oposição em
2003 e é quase um milagre que o nosso
mercado de capitais tenha sobrevivido até
2004.
Assim, não me parece surpreendente
que o ano de 2004 tenha sido marcado
por tantas emissões. Muito pelo contrário,
afinal foi um dos únicos anos em nossa
história recente em que contamos com
um crescimento significativo do PIB,
estabilidade econômica e política interna,
cenário estrangeiro positivo, entre outros
fatores. Assim, esse nível de atividade do
mercado de capitais apenas reflete uma
demanda por capital que não pode se
manifestar por anos e que ainda não foi
plenamente satisfeita.
Na verdade, o potencial ainda é
consideravelmente superior ao realizado
em 2004, visto que ainda enfrentamos
alguns entraves significativos como nossa
elevada taxa de juros, o que prejudica
notoriamente os investimentos em bolsa,
e um ambiente regulatório muito frágil
onde as leis são excessivamente brandas
e a CVM não possui condições para
investigar
e
aplicar
as
leis
satisfatoriamente.
Basta notar que um país como o Brasil
que não tenha qualquer empresa do setor
agrícola ou pecuário no seu mercado de
capitais, não pode estar perto da sua
maturidade financeira. Os números
comprovam essa afirmação, bastando
verificar que o valor de mercado das
companhias listadas na Bovespa em
relação ao PIB brasileiro é bastante
inferior ao valor de mercado das
companhias de outras bolsas de valores
do mundo em relação ao PIB de seus
respectivos países.
Apesar de todos esses fatores
influenciarem positivamente a forte
retomada das emissões em 2004, vale
destacar o excelente trabalho realizado
pela Bovespa, que tem efetivamente
liderado o processo de modernização do
mercado de capitais brasileiro utilizando
uma série de iniciativas com focos
bastante distintos e complementares.
Tantos prêmios são distribuídos para
companhias abertas e bancos
de

investimento, mas se alguém mereceria um
prêmio no mercado de capitais brasileiro é
a Bovespa.
Em primeiro lugar, chamou a
responsabilidade sobre o ambiente
regulatório para si. Depois de anos
aguardando uma nova Lei das S.A. que
nunca vinha, criou mercados especiais de
governança corporativa, uma solução que
agradou a todos: os que querem ser
transparentes têm sua vitrine e um
regulador responsável e os que não querem
não são obrigados. Para entender a
importância dessa iniciativa, a qual
recebeu muitas críticas durante sua
criação, basta notar que todas as emissões
recentes foram feitas nos níveis mais
elevados desses mercados.
Apenas a título de comparação com o
desempenho legislativo do governo, vale
ressaltar que algumas das companhias que
não puderam aderir ao Novo Mercado – o
mais elevado –, não puderam fazê-lo
porque a legislação brasileira não permite
troca no controle acionário.
Da mesma forma, empresas de mídia não
podem possuir controladores estrangeiros,
por isso não se tornam atraentes ao
mercado de capitais. Pessoalmente,
enquanto cidadão brasileiro, eu acredito
que seja mais nocivo que políticos ganhem
concessões de TV do que estrangeiros. De
qualquer modo, a proposta para alterar
essa lei está parada há anos no congresso.
Por outro lado, a Bovespa também
implantou um moderno sistema de
negociação eletrônica – que reduziu custos
e permitiu o advento dos home brokers,
realizou campanhas de popularização e até
promoveu iniciativas incentivando a
mudança no tamanho dos lotes de
negociação e valores das ações das
companhias abertas para atrair investidores
individuais, hoje uma parcela significativa
do mercado de capitais e que participaram
ativamente das novas aberturas de capital.
Finalmente, a Bovespa tem tentado ainda
incentivar o lançamento de ações de
companhias menores e está estudando
como reduzir os custos para essas
companhias. O case Renar Maçãs foi um
bom exemplo nesse sentido.
Para ser suficientemente justo, a CVM
também promoveu algumas modificações
positivas para o mercado de capitais, como
a regulamentação da contratação de
formadores de mercado, a exigência de
maior transparência das empresas com a
Instrução nº 358, além de estar agindo com
maior rigor na defesa dos minoritários.
Ainda que essas atitudes não tenham sido
tão
dramáticas
como
aquelas
implementadas pela Bovespa, são passos
na direção correta.
O ano de 2005 já teve sua primeira
emissão e não deve ser a única. O mercado
de capitais está finalmente sem algumas de
suas amarras históricas e acreditamos no
seu avanço nos próximos anos. Junto com
o mercado de capitais, é necessário que a
atividade e o profissional de relações com
investidores evolua. Estejam prontos.
___________
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