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RESUMO 

 
 

A criação dos Novos Mercados Europeus representou uma mudança substancial para suportar 

empresas inovadoras e de alto crescimento. No Brasil, não foi verificado nenhum estudo 

empírico que avaliasse o impacto do IPO para o desempenho das empresas. Para tal, utilizou-

se dados de empresas que fizeram seu IPO durante os anos de 2004 até 2006, quando o 

mercado acionário passou por um importante progresso. O objetivo deste trabalho é analisar 

se as empresa melhoram seu desempenho após o IPO. Os resultados obtidos sugerem que as 

empresas brasileiras aceleram o crescimento dos ativos e receitas após o IPO, tornando-se 

menos alavancadas que no período pré-IPO. Estas mudanças indicam uma restrição de crédito 

antes do IPO. Assim, as empresas conseguem manter a mesma rentabilidade após o IPO. 

Além disso, as empresas utilizam-se do aumento do patrimônio líquido proveniente do IPO 

para fazerem captações de novas dívidas.  

 

Palavras Chave: IPO, Novo Mercado, estrutura de capital, rentabilidade, desempenho das 

empresas, restrição de crédito. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The creation of the European “New” Markets represented a substantial change to support 

innovative, fast growing companies. In Brazil, there is no evidence of empirical studies that 

analyze how an IPO impacts the companies’ performance. This study compiles data of 

companies that went public during 2004 and 2006, when the capital markets went through an 

important progress. The purpose of this study is to analyze if companies improve their 

performance after an IPO. The results suggest that companies accelerate the growth of assets 

and sales after the IPO, becoming less leveraged. These changes as consistent with credit 

constraints faced before the IPO. As a consequence, profitability is maintained the same after 

the IPO. Further, companies utilize the larger owner`s equity as a result of the IPO to 

increase their debt. 

 

Key Words: IPO, New Market, capital structure, profitability, companies performance, credit 

constraints. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A criação dos Novos Mercados Europeus representou uma mudança substancial para suportar 

empresas inovadoras e de alto crescimento. Bottazzi e Da Rin (2002) avaliaram o sucesso da 

criação destes mercados baseado na estrutura de capital, na rentabilidade e no crescimento das 

empresas listadas no mercado europeu. Em primeiro lugar, os resultados indicaram que, logo 

após a oferta inicial de ações (IPO1), as empresas rebalancearam sua estrutura de capital, 

aumentado as dívidas e os investimentos, aceleraram seu crescimento e tornaram-se menos 

lucrativas. Estas mudanças encontradas são consistentes com a existência de restrições de 

crédito antes de seu IPO, uma vez que empresas jovens e inovadoras estão mais suscetíveis a 

dificuldades de captação e de conseqüente financiamento de seu crescimento. Com a criação 

dos Novos Mercados Europeus, estas empresas superaram a restrição de crédito e 

encontraram uma forma de financiar seu crescimento através de ofertas de ações.  

 

No Brasil, não foi verificado nenhum estudo empírico que avaliasse o impacto da abertura de 

capital para o desempenho das empresas após o IPO. Portanto, o objetivo deste trabalho é 

analisar se as empresas melhoram seu desempenho após o IPO. Este desempenho é definido 

por um maior crescimento e uma maior rentabilidade. Este estudo está baseado no estudo de 

Bottazzi e Da Rin (2002) realizado nos Novos Mercados de Paris, Frankfurt e Milão. 

 

Para tal, utilizou-se dados de empresas que fizeram seu IPO durante os anos de 2004 até 2006, 

período em que o mercado acionário passou por um importante progresso. Ademais, este 

trabalho proporciona novas evidências quanto à evolução da estrutura de capital das empresas 

brasileiras durante o período de IPO, relacionando os resultados encontrados as teorias 

tradicionais de finanças e os resultados obtidos para outros países. Ao mesmo tempo, este 

trabalho adiciona dados econométrico da importância da criação de diferentes níveis de 

governança e de divulgação de informações para a reabertura dos processos de IPO no Brasil 

(LEUZ, 2002). 

 

A hipótese estudada é que o IPO ajudaria as empresas a melhorar seu desempenho, uma vez 

que estas podem sofrem de restrição de capital e por isso podem não ter acesso suficiente a 

                                                 
1 Initial Public Offer ou Oferta Pública Inicial de Ações 
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financiamentos. Neste sentido, a abertura do mercado acionário brasileiro após a separação 

dos níveis de governança corporativa foi de suma importância para que as empresas pudessem 

ter acesso a capital próprio. Em um ambiente institucional pouco desenvolvido como o 

encontrado no Brasil antes desta separação, as empresas eram limitadas quanto a distribuição 

da geração de caixa, criando um ambiente de restrição de crédito (ALMEIDA; 

WOLFENZON, 2002). Assim sendo, a dificuldade encontrada pelas empresas para terem 

acesso ao mercado acionário fez com que as empresas brasileiras de capital privado tivessem 

uma alavancagem acima da observada em outras empresas (BRITO; LIMA, 2005).  

 

Os resultados aqui encontrados são uma evidência de que as empresas brasileiras analisadas 

utilizam-se dos recursos do IPO para aumentar seus investimentos e acelerar o crescimento 

dos ativos e receitas, tornando-se menos alavancadas que no período pré-IPO. Desta forma, 

uma alavancagem menor resulta em despesas financeiras menores e, as empresas conseguem 

manter sua rentabilidade após o IPO. Além disso, as empresas utilizam-se do aumento do 

patrimônio líquido proveniente do IPO para fazerem novas captações de dívidas, 

principalmente de mais longo prazo. Estes resultados indicam um ambiente de escassez de 

crédito no mercado antes do IPO. 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a primeira parte do trabalho faz uma revisão 

da literatura, comentando sobre os motivos de uma empresa fazer um IPO, a estrutura de 

capital das empresas e seus efeitos e o desenvolvimento do mercado acionário brasileiro. A 

segunda parte descreve a amostra e define os períodos de estudo. A terceira parte explicita a 

metodologia utilizada, a qual engloba as hipóteses testadas e as metodologias estatísticas 

utilizadas. A quarta parte descreve os resultados empíricos. A quinta parte conclui o trabalho. 

 

 

2. LITERATURA  

 

 

A existência de uma estrutura ótima de capital foi algumas vezes estudada. Para Modigliani & 

Miller (1963), a existência de uma estrutura ótima de capital varia de acordo com as restrições 

dos credores. Além disso, no longo prazo, todos os ativos de qualquer empresa serão 

financiados por um mix de capital de terceiros e capital próprio, mesmo que em um dado ano, 

somente um tipo de financiamento tenha sido considerado. A conclusão é que o ponto ideal é 
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atingido quando o valor da empresa é maximizado. Esta afirmação acima é suportada pela 

teoria de static tradeoff, postulada por Myers (1984), a qual descrever que as empresas 

possuem um grau de alavancagem meta e este é atingido gradualmente através da captação de 

empréstimos e capital próprio. Neste sentido, a restrição a certa forma de acesso a capital faz 

com que seu ponto ótimo seja diferente caso essa empresa não tenha encontrado tal restrição. 

 

 

2.1. Por que as empresas fazem IPO? 

 

 

O estudo dos motivos pelos quais uma empresa faz um IPO é importante, uma vez que a 

oferta de ações muda a estrutura de capital, tirando-a ou colocando-a no ponto ótimo, além de 

poder afetar a rentabilidade e o crescimento da empresa. Conforme Opler e Titman (1994), as 

empresas podem aproveitar as oportunidades momentâneas de mercado, emitindo novas ações 

quando estas estão em um período de valorização. Isto significa que as empresas podem fazer 

uma emissão sem possuírem projetos para a utilização dos recursos, resultando em uma 

diminuição da rentabilidade. Esta diminuição é típica após a abertura de capital 

(DEGEORGE; ZECKAUSER, 1993) e é relacionada a um aumento abrupto dos ativos que 

não é acompanhado por um aumento na receita das empresas. Ademais, as empresas podem 

passar por um período de aprendizado, retardando as decisões de investimento e conseqüente 

crescimento. 

 

Alternativamente a isso, de acordo com Bomfim, Santos e Junior (2006) o IPO funciona como 

uma ferramenta de acesso a fontes de recurso de longo-prazo, que visam financiar projetos de 

investimentos, promover o crescimento e possibilitar a reestruturação de capital das empresas 

brasileiras. Para Pagano, Panetta e Zingales (1998) a decisão de fazer IPO não faz parte do 

clico natural de crescimento da empresa, mas sim, é conseqüência das suas estratégias 

financeiras de maximização de valor e captação de recursos para investimentos e crescimento.  

 

Por outro lado, a decisão de fazer um IPO pode ser interpretada como uma tentativa de 

rebalanceamento da estrutura de capital após períodos de largos investimentos e crescimento, 

onde a empresas teria aumentado sua alavancagem para atingir tais feitos. Após o IPO, estas 

empresas reduzem sua alavancagem e o nível de investimento adotado. Um rebalanceamento 

tem o objetivo de atingir a estrutura ideal para a empresa, reduzindo a alavancagem e 
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aumentando a rentabilidade decorrente de menores despesas financeiras (DEGEORGE; 

ZECHHAUSER, 1993; MIKKELSON; PARTCH; SHAH, 1997). 

 

Outro incentivo das empresas para fazerem uma oferta de ações é a redução do custo total do 

endividamento. Pagano, Panetta e Zingales (1998) encontraram evidências de uma redução 

dos custos dos financiamentos das empresas, mesmo quando controlado pela menor 

alavancagem logo após o IPO. Esta redução do custo dos financiamentos é derivada de um 

maior nível de informações públicas, agora obrigatórias com a abertura de capital, ou até pelo 

maior poder de barganha com os bancos, uma vez que o acesso ao mercado de capitais pode 

ser visto como outra fonte de financiamento, ajudando a superar as restrições de crédito. A 

oportunidade de superar estas restrições de crédito é particularmente interessante para 

empresas com necessidade de altos investimentos, com altos níveis de alavancagem e altas 

taxas de crescimento (HELWEGE; LIANG, 1996). A evolução da estrutura de capital na 

direção do ponto ótimo tem como resultado uma maior rentabilidade (JAIN; KINI, 1994).  

 

Partindo do princípio que os administradores detêm informações privilegiadas sobre as 

oportunidades de investimento (MYERS; MAJLUF, 1984), a evolução da estrutura de capital 

das empresas pode ser considerada pelos acionistas externos e credores como um sinalizador 

de como estão estas oportunidades (HARRIS; RAVIV, 1991). Neste sentido, uma emissão de 

novas ações pode sinalizar que a administração acredita que o valor da empresa já atingiu seu 

ápice e, contrariamente, uma captação de novas dívidas pode significar que ainda há espaço 

para valorização das ações. Este pode ser um incentivo para que as empresas façam novas 

captações de dívida após uma oferta de ações.  

 

Entretanto, Jensen e Meckling (1976) acreditam a estrutura ótima de capital logo após o IPO é 

diferente da mencionada anteriormente. Segundos os autores, existe uma assimetria de 

informações entre os gestores e os acionistas, que levaria ao surgimento de um custo de 

agência. Este custo de agência é proveniente do conflito de interesses dos gestores e dos 

acionistas. Trabalhando para o melhor interesse do acionista, a empresa deveria investir os 

recursos somente em projetos que tivessem retorno acima do seu custo de oportunidade, 

ajustados a todos os riscos pertinentes. O acionista, então, se beneficiaria do valor adicionado 

por estes projetos e conseqüente valorização da empresa e de suas ações. No caso do gestor, 

este se preocupa não somente com a valorização das ações, pois o gestor não está sendo 

diretamente beneficiado com isto, mas sim, com outros benefícios não financeiros. Estes 
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benefícios poderiam ser “regalias”, como uma grande sala de trabalho, carros, hotéis de luxo, 

que apesar de consumirem os recursos da empresa, não adicionam valor ao negócio. Neste 

caso, se o gestor possui 100% do negócio, como acontece em empresas de capital fechado, o 

gestor arcará integralmente com estes gastos supérfluos. Assim, uma alternativa de repartir 

parte destes gastos com outros acionistas e ainda continuar se beneficiando da posição de 

gestor, seria vender parte de suas ações em uma oferta secundária. Jensen (1986) enfatiza que 

este conflito é minimizado com um aumento da alavancagem da empresa após uma oferta 

secundária de ações, na medida em que uma empresa mais alavancada possui menos fluxo de 

caixa livre para ser despendido discricionariamente pelo gestor. 

 

Uma das barreiras encontradas pelas empresas no mundo todo para realizar investimentos 

rentáveis é a falta de crédito. Este problema, no entanto, se intensifica nos países em 

desenvolvimento (CAPRIO; DEMIRGÜÇ-KUNT, 1998). Galindo (2001) conclui que o maior 

obstáculo à expansão dos negócios das empresas Latino Americanas é a dificuldade de acesso 

aos mercados financeiros. Dito isto, a diversificação dos níveis de governança corporativa e o 

aparecimento do Novo Mercado, conforme discutido na seção 2.3 deste trabalho, reabriu o 

mercado acionário brasileiro como uma forma alternativa de financiamento de longo-prazo 

para empresas que estavam em busca da otimização da sua estrutura de capital. 

 

 

2.2. A Estrutura de Capital e seus efeitos 

 

 

2.2.1. Crescimento da Receita e Ativos 

 

 

A forma com que as empresas financiam seu crescimento ainda não está completamente 

sedimentada, uma vez não existem tantos estudos a respeito e mercados diferentes podem ter 

comportamentos diferentes. Neste sentido, o impacto da alavancagem no crescimento pode 

tomar dois caminhos. Por um lado, um maior nível de endividamento pode sinalizar 

investimentos passados, os quais já encontram-se maturados e refletidos em crescimento. Por 

outro lado, um aumento da alavancagem gera maiores despesas financeiras, pressionando o 

desempenho da empresa, reduzindo a geração interna de caixa, comprometendo sua 

capacidade de pagamento de juros e principal e, reduzindo a capacidade de investimento para 
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obtenção de crescimento. Neste sentido, empresas mais alavancada teriam uma rentabilidade 

mais baixa, resultando em menos acesso a capital para investir em crescimento. 

(DEANGELO; MASULIS, 1980). 

 

Além disso, a eficiência da alocação de capital aumenta com a necessidade da empresa de 

acessar recursos externos, uma vez que uma maior necessidade de financiamentos leva a 

realização de novos projetos e a uma maior atividade nos mercados de capitais (ALMEIDA; 

WOLFENZON, 2002).  Portanto, uma restrição de capital dificulta que a empresa opere na 

sua estrutura ótima de capital e pode ter impactos negativos na rentabilidade e no crescimento 

da empresa. Analogamente, empresas sem restrições de capital estão livres para buscar sua 

estrutura ótima, investir em projetos rentáveis e crescer (ALMEIDA; WOLFENZON, 2002). 

 

Outro fator importante para o crescimento das empresas, conforme argumentam Almeida e 

Campello (2004), é que empresas com maior quantidade de ativos tangíveis são menos 

suscetíveis a restrição de capital. Esta quantidade de ativos tangíveis influencia o nível de 

investimentos feitos pela empresa, uma vez que uma empresa com mais ativos tem mais 

acesso a crédito, criando um efeito multiplicador. Assim sendo, a sensibilidade do fluxo de 

investimento é maior quanto maior for o nível de ativos tangíveis desta empresa. Assim, 

quanto maior o acesso a capital, mais recursos disponível estas empresas terão para financiar 

novos projetos, e então crescer (CAVALCANTI; MISUMI, 2001; BOMFIM; SANTOS; 

JUNIOR, 2006). 

 

Também é importante para o crescimento de uma empresa, segundo Shleifer e Vishny (1997), 

a participação de fundos de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC). Estes garantem a 

qualidade das informações nas divulgações para o mercado e também boas práticas 

corporativas adotadas na empresa durante o período de preparação deste para o IPO. Esta 

certificação sobre a boa qualidade da empresa é particularmente importante para empresas 

jovens e empreendedoras. De acordo com Meggison e Weiss (1991), os PE/VC’s certificam 

que o preço de emissão das ações reflitam todas as informações disponíveis e relevantes da 

empresa, função economicamente valiosa. Esta certificação relacionada aos PE/VC´s é 

considerada como um substituto parcial e complementar para certificações de prestigiados 

auditores e bancos de investimento e, portanto, aumentam a confiança dos investidores na 

empresa durante o aporte de capital.  
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O crescimento das receitas é a principal medida da maturidade das empresas, uma vez que a 

habilidade de vender novos produtos e serviços é o segredo do sucesso de empresas 

inovadoras (AUDRETSCH, 1995).  

 

Este é um forte incentivo para sabermos a influência do IPO no crescimento de empresas no 

mercado brasileiro. 

 

 

2.2.2. Rentabilidade 

 

 

Segundo a static tradeoff theory de Myers (1984), as empresas deveriam aumentar seu 

montante de capital de terceiros até o ponto onde o custo marginal de falência seja igual ao 

custo marginal do benefício fiscal da dívida. Portanto, caso as empresas já tenham atingido 

este ponto e não tenham acesso a outras formas de financiamento e, mesmo assim, ainda 

necessitem recorrer a novas captações, estas dívidas serão mais caras que o custo de capital da 

empresa. Assim, as novas captações tornarão as empresas menos rentáveis e destruirão seu 

valor. O custo marginal da dívida é proporcional ao custo de falência das empresas, o qual 

considera a capacidade de pagamento das dívidas e principal. Um outro ponto importante para 

minimizar o custo de capital das empresas é viabilizar projetos que antes possuíam taxas de 

retorno acima do custo de capital da empresa. 

 

A segunda teoria de Myers (1984), a pecking order theory, ordena a preferência das empresas 

por geração interna de caixa à capital de terceiros e, por último, à capital próprio. Por isso, as 

empresas mais rentáveis teriam mais recursos para investir provenientes de geração interna de 

caixa e, conseqüentemente, não necessitariam recorrer a fontes externas de financiamento. 

Assim, empresas mais rentáveis seriam menos alavancadas e, no caso de um IPO, 

necessitariam captar um volume menor de recursos. 

 

Outro ponto a ser considerado é o perfil de risco do setor de atuação destas empresas. Setores 

com um maior nível de imobilização e menor risco podem operar com um maior nível de 

alavancagem e, setores mais arriscados e com menos ativos imobilizados tangíveis devem 

operar com um nível menor de alavancagem (MYERS, 1984). Pelo fato de que novas fontes 

de recurso proporcionam novas oportunidades de expansão das atividades para outros países 
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ou até outros setores, o risco marginal destes novos projetos deve ser incorporado no custo 

médio de capital. Considerando que não existem possibilidades de arbitragem, projetos com 

retornos maiores possuem mais risco e vice-versa. Este novo perfil de risco ocasionará um 

maior risco operacional e pode causar um aumento no custo de capital da empresa. No entanto, 

caso a empresa não mude o perfil de risco de suas atividades, o custo de capital não será 

afetada e a rentabilidade dos projetos continuará a mesma observada antes do IPO. 

 

Contudo, o mercado brasileiro, ao contrário dos mercados de outros países desenvolvidos, 

possui algumas particularidades que dificultam e influenciam a decisão de financiamento das 

empresas. A primeira particularidade é que alguns empréstimos subsidiados pelo governo 

podem influenciar na definição da estrutura ótima de capital. Para ilustrar este fato, pode-se 

considerar os empréstimos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES). Trata-se de empréstimos de longo-prazo, destinados, na sua maioria, ao 

aumento de capacidade produtiva das empresas para incentivar o crescimento da economia e, 

por serem subsidiados, possuem taxas de juros muito inferiores as taxas cobradas pelos 

credores de curto-prazo. O acesso a este tipo de financiamento pode retardar a decisão de se 

fazer um IPO, uma vez que a empresa possui recursos para investimento. A segunda 

particularidade é a inexistência de outras formas de financiamento de longo-prazo, as baixas 

linhas de crédito com relação ao PIB e as altas taxas de juros, fazendo com que o nível de 

endividamento das empresas Brasileiras seja abaixo do nível encontrado em outros países 

(MARTELANC, 1998). Mesmo assim, de acordo com Brito e Lima (2005), as empresas 

brasileiras de capital privado possuem uma alavancagem acima da observada em outras 

empresas no Brasil, dado a impossibilidade de um rebalanciamento da sua estrutura através da 

oferta de novas ações. 

 

Dadas as características particulares do mercado brasileiro de crédito, é interessante investigar 

os efeitos de um IPO na rentabilidade. 
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2.3. O Desenvolvimento do Mercado Acionário Brasileiro  

 

 

Durante a década de 90, as empresas brasileiras encontraram certas dificuldades de acesso ao 

mercado de capitais, fato que contribuiu para diminuir o número de empresas listadas neste 

período.  

 

De fato, nesta época, as empresas brasileiras nunca tiveram emissão de títulos de dívida ou de 

ações para obtenção de recursos de longo prazo que alcançasse níveis significativos como 

percentual do PIB. Corriqueiramente, o acesso a capital de longo prazo vinha do re-

investimento de recursos próprios ou de financiamentos subsidiados pelo governo, como 

linhas do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – único 

financiador de longo prazo no Brasil (SANTANA, 2006). 

 

De acordo com Neto e Fama (2001), os principais motivos apontados para os problemas 

encontrados no mercado de capitais neste período é a falta de transparência por parte das 

empresas, alto custo de manutenção das companhias abertas e perda da confidencialidade dos 

dados financeiros. Além disso, Cicogna, Junior e Valle (2005) citam as incertezas acerca das 

decisões judiciais e da eficácia da execução das leis como fatos contribuintes desta 

dificuldade de acesso ao mercado acionário.  

 

Para solucionar tais problemas, a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) decidiu 

estabelecer regras próprias de listagem, criando uma separação entre os diferentes níveis de 

governança corporativa das empresas. Esta separação garantia aos investidores das empresas 

listadas nos níveis mais altos de governança algumas vantagens, como câmaras de arbitragem 

com leis diferenciadas, maior exigência societárias e de divulgação de informações. 

 

Então, em dezembro de 2000, a luz do Novo Mercado Alemão (Neuer Markt), o Novo 

Mercado Brasileiro foi criado pela BOVESPA, com o objetivo de trazer maior liquidez ao 

mercado de capitais, em um ambiente com maior transparência e proporcionando igualdade 

entre os acionistas investidores (FAMA; NETO, 2001). Trata-se de um segmento de listagem 

opcional destinado a empresas que se comprometam com a adoção de práticas de governança 

corporativa adicionais ao mínimo exigido em lei. Em consideração as empresas que por 
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algum motivo não poderiam aderir às regras do Novo Mercado, a BOVESPA escalonou 

outros dois níveis diferenciados de governança corporativa: o Nível 1 e o Nível 2.  

 

O Novo Mercado introduziu inovações importantes na proteção e equalização dos acionistas, 

como (i) extensão aos minoritários dos direitos de venda da participação dos controladores, 

(ii) realização de oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, no mínimo, pelo 

valor econômico, quando do fechamento do capital da empresa ou cancelamento do registro, 

(iii) instauração de membros independentes no Conselho, (iv) disponibilização das 

informações financeiras trimestralmente e de acordo com padrões internacionais de 

contabilidade, (v) manutenção da circulação de no mínimo 25% do total do capital social, (vi) 

composição de 100% do capital social por ações ordinárias, dentre outros. Estas 

características do Novo Mercado contribuem para a redução do custo de agencia de empresas 

novas, sem um histórico comprovado. 
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Tabela 1: Exigências para os Níveis Diferenciados de Governança da Bovespa 

• Free Float Mínimo de 25% do Capital 

• Realização de ofertas públicas de ações favorecendo 
a dispersão de capital 

• Regras de divulgação em operações envolvendo 
ativos da companhia 

• Divulgação de acordo de acionistas e programas de 
stock options 

• Disponibilização de um calendário anual de eventos 
corporativos 

Nível 1 

• Obrigação de todos os administradores assinarem o 
termo de anuência da Bovespa 

• Balanço Anual seguindo as normas do USGAAP ou 
IAS GAAP 

• Adesão às regras de Câmara de Arbitragem para 
resolução de conflitos societários 

• Mandato unificado de um ano para o Conselho de 
Administração 

• Oferta pública de compra de todas as ações em 
circulação, pelo valor econômico, em caso de 
fechamento do capital ou cancelamento do registro 
do nível 2 

• Direto de voto aos preferencialistas nas seguintes 
matérias: transformação, incorporação, cisão/fusão, 
aprovação de contrato com as subsidiárias. 

Nível 2 

 
• Tag along de 100% aos ordinaristas minoritários e de 

70% do valor para os preferencialistas 

Novo 
Mercado 

    
• Emissão apenas de ações ordinárias e/ou conversão 

das ações preferenciais em ordinárias 
Fonte: website da Bovespa 

 

No momento do lançamento do Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2, no final do ano 2000, 

previa-se para o Brasil um cenário de retomada do crescimento econômico. Essa premissa era 

muito importante para o sucesso do seu lançamento, na medida em que o Novo Mercado era a 

aposta da BOVESPA para a construção de um mercado para IPO`s, o que nunca antes havia 

existido de forma sustentável no país (SANTANA, 2006). No entanto, as primeiras empresas 

somente começaram a migrar do segmento tradicional para estes níveis diferenciados a partir 

de junho de 2001 e, o primeiro IPO no Novo Mercado veio somente em 2002. Dado o difícil 

cenário conjuntural da economia brasileira dos anos seguintes, o mercado, após mais de uma 

década de insucessos, voltou a ser receptivo à IPO no ano de 2004. 
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O grande número de listagem dos IPO’s aumentou nos anos seguintes, conforme o 

desenvolvimento da economia e do mercado acionário Brasileiro. Além disso, das 103 

empresas dos mais variados segmentos que abriram capital entre os anos de 2004 e 2007, 73 

delas ou 70% aderiram ao Novo Mercado. Outras 29 empresas migraram do mercado 

principal para este. No total, as empresas do Novo Mercado representam quase 19% de todas 

as empresas de capital aberto no Brasil, ao final de 2007. 

 

            Tabela 2: Evolução do Número de IPO’s nos níveis de Governança adotados 

 

Ano BDR2 Nível 1 Nível 2 Novo Mercado Total  

2004   2 5 7 

2005   2 8 10 

2006 2  4 20 26 

2007 6 7 7 40 60 

Total  8 7 15 73 103 
Fonte: website da Bovespa 

 

Conforme visto nos Novos Mercados Europeus, a criação de um nível diferenciado de 

controle, transparência e direito dos acionistas aumentou sua confiança nas empresas e ajudou 

na sobreposição das restrições de capital existentes até então, promovendo a abertura do 

mercado para IPO’s de empresas brasileiras (CICOGNA; JUNIOR; VALLE, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Brazilian Depositary Receipts (BDR) – O BDR é um certificado que representa ações de sociedades com sede 
no exterior. Trata-se, todavia, de um valor mobiliário brasileiro. Ele possibilita que referidas ações sejam 
negociadas no mercado brasileiro, inclusive na Bovespa. O BDR dá a seu titular os mesmos direitos relativos às 
ações da empresa que representa, sendo que alguns dos direitos deverão ser exercidos através do Depositário. 
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3. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

3.1. Amostra Utilizada 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar se as empresas melhoram seu desempenho após o IPO. 

Este desempenho é definido por um maior crescimento e uma maior rentabilidade após o IPO. 

As hipóteses a serem testadas levam em conta os dados de desempenho das empresas antes e 

depois do seu IPO. Para isso, coletaram-se dados de todas as empresas não-financeiras que 

fizeram IPO na BOVESPA entre o período de janeiro de 2004 e dezembro de 2006, 

totalizando 36 empresas. Os limites do período foram escolhidos devido a retomada da 

confiança do mercado acionário, ocasionando um grande número de IPO`s a partir de 2004 e, 

o limitante de dados de empresas que fizeram o IPO após 2006. Para o período anterior a 

abertura de capital, os dados foram coletados um-a-um nos prospectos definitivos de 

distribuição pública de ações das empresas. Para o período após a abertura de capital, os 

dados utilizados foram coletados do banco de dados Bloomberg, website da BOVESPA e 

website das empresas. Os dados contábeis coletados foram os seguintes: 

  

1- Receita líquida 

2- Dívida de curto-prazo 

3- Dívida de longo-prazo 

4- Total dos ativos 

5- Patrimônio líquido 

6- Volume da oferta primária e secundaria 

7- Lucro líquido 

 

Para que os testes pudessem ser realizados, não foram incluídas na amostra empresas que não 

tinham pelo menos um ano de resultados reportados antes e após a abertura de capital. Além 

disso, pelo fato de não possuírem demonstrações financeiras comparáveis com as demais, as 

empresas financeiras foram eliminadas da amostra (4 empresas). Neste período, uma empresa 

foi adquirida e por isso teve seu capital fechado e, outras duas empresas não possuíam 

histórico de informações, portanto, também não foram consideradas.  
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Ao analisar os segmentos de listagem, nota-se que 80% das empresas que fizeram IPO entre 

2004 e 2006 optaram pela listagem no Novo Mercado, indicando a vantagem da adoção de 

níveis mais rígidos e maior transparência. No entanto, as outras empresas que fizeram IPO ou 

optaram pelo Nível 2 de governança ou eram BDR´s. Algumas destas empresas não tinham 

opção de entrar no Novo Mercado por questões regulatórias, como é o caso das 

concessionárias. Estas empresas são limitadas pelo edital de privatização, o qual exige que o 

grupo detentor da concessão mantenha 50% do capital votante mais uma ação ordinária para 

assegurar o controle acionário da empresa. Neste sentido, uma transformação das ações 

preferenciais em ordinárias causaria uma diluição no grupo controlador, invalidando a 

participação na privatização. Portanto, as hipóteses estudadas não diferenciam as empresas 

pelo segmento de listagem.  

 

 

3.2. Períodos do Estudo 

 

 

Seguindo a linha do estudo de Bottazzi e Da Rin (2002), o período analisado leva em conta os 

dados de desempenho das empresas antes e depois do IPO. Na elaboração do prospecto de 

abertura de capital, as empresas são obrigadas a divulgar um histórico de informações 

financeiras de pelo menos dois anos e são apresentadas de forma anual. Para adequar-se a este 

formato de divulgação dos dados das empresas para as empresas brasileiras, os períodos de 

estudo foram definidos da seguinte forma: 

 

Pré-IPO:  IPO Pós-IPO 
Até três anos 

precedentes o ano 
do IPO 

Ano em que a 
empresa fez o IPO

Até três anos após 
o ano do IPO das 

empresas 
 

As empresas que fizeram IPO em 2006 não possuíam um histórico de informações além de 

um ano após o IPO. Portanto, utilizaram-se os dados de somente um ano após o IPO para 

realizar os testes. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1. Hipóteses 

 

 

4.1.1. Hipótese 1  

 

 

H1: Após o IPO, as empresas têm acesso a capital e com isso aceleram seu crescimento neste 

período.  

 

A hipótese estudada é que o IPO ajudaria as empresas a melhorar seu desempenho, uma vez 

que estas podem sofrer de restrição de capital e por isso podem não ter acesso suficiente a 

financiamentos. No estudo de Bottazzi e Da Rin (2002), as empresas mais suscetíveis à 

restrição de capital são empresas menores, onde o Novo Mercado possibilitou que estas 

empresas pudessem ultrapassar tais dificuldades de captação. A habilidade de captação, 

investimento em ativos e expansão das receitas é mais pronunciada nas empresas do Novo 

Mercado Europeu que nas empresas do mercado principal. No entanto, as empresas que 

fizeram IPO no Brasil eram quase 10 vezes o tamanho das empresas estudadas no mercado 

Europeu, quando comparando o patrimônio líquido, portanto sofrendo de restrições de capital  

por motivos diversos.  

 

Um dos principais problemas de acesso ao mercado acionário no Brasil são as incertezas dos 

investidores quanto à eficácia das leis, fato que propicia a expropriação das riquezas dos 

acionistas por administradores das empresas. Esta restrição fez com que muitas empresas não 

pudessem fazer emissões de ações como forma de se capitalizar para investir em novos 

projetos. Uma outra forma de financiamento destes projetos é através de empréstimos de 

terceiros. No Brasil, as linhas de créditos são escassas, especialmente linhas de longo-prazo 

que não sejam subsidiadas pelo governo. O resultado da falta de crédito faz com que as 

empresas que possuem oportunidades de investimentos trabalhem sempre na sua alavancagem 

limite, uma vez que estas precisam de capital para investir. No entanto, a quantidade de 

capital necessária para crescer é proporcional a estas oportunidades de investimento. Neste 
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sentido, as empresas que não tem acesso ao montante de capital equivalente a estas 

oportunidades terão que abandonar tais projetos por falta de recursos. Assim, os recursos do 

IPO viabilizaram tais oportunidades através da recapitalização da empresa. 

 

 

4.1.2. Hipótese 2 

 

 

H2: Com o IPO, essas empresas rebalanceam sua estrutura de capital e reduzem a 

alavancagem. 

 

Conforme os estudos de Bottazzi e Da Rin (2002), as empresas européias chegaram ao seu 

IPO no limite de sua alavancagem, dado o cenário de restrição de crédito e as necessidades de 

investimento. Após o IPO, as empresas rebalancearam sua estrutura de capital, tornando-se 

menos alavancadas. Mesmo assim, estas aproveitaram dos recursos com o IPO para fazer 

novas captações de dívidas, principalmente de longo-prazo. Estas mudanças encontradas são 

consistentes com a existência de restrições de crédito e os efeitos do IPO vistos para as 

empresas européias podem ser estendidos para as empresas do mercado brasileiro. 

 

No Brasil,  a dificuldade encontrada pelas empresas para terem acesso ao mercado acionário 

fez com que as empresas brasileiras de capital privado tivessem uma alavancagem acima da 

observada em outras empresas (BRITO; LIMA, 2005). Esta alavancagem excessiva traz 

ineficiências a empresa, uma vez que a partir de um certo ponto, o custo de falência torna-se 

mais elevado que o custo médio de capital, incentivando estas empresas a reduzirem a 

alavancagem. Com o IPO, essas empresas utilizam-se dos recursos provenientes da oferta 

para balancear melhor sua alavancagem, otimizando sua estrutura de capital e maximizando o 

seu valor. Além disso, um maior nível de ativos resultantes da captação do IPO faz com que a 

empresa tenha acesso a novas linhas de financiamento a um custo mais baixo, dando uma 

maior flexibilidade para a definição da estrutura de capital. 
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4.1.3. Hipótese 3 

 

 

H3: Após o IPO, as empresas atingem uma rentabilidade melhor. 

 

A ineficiência causada pela alavancagem excessiva no período pré-IPO, decorrente da falta de 

acesso a capital próprio e outras formas de financiamento de longo-prazo, faz com que as 

empresas estejam fora da sua estrutura ótima de capital e, portanto, tem efeitos diretos na 

rentabilidade da empresa. Neste ponto, no período pré-IPO, os custos elevados para servir a 

dívida afetam negativamente a rentabilidade das empresas.  

 

Após o IPO, os recursos da oferta servem como colateral para novas captações de dívida mais 

baratas, uma vez que o capital próprio é visto como uma fonte alternativa de financiamento 

que, até então, a empresa não possuía. Ainda, as empresas podem utilizar-se dos recursos do 

IPO para saldarem as dívidas que possuem custos acima do custo de capital da empresa. Além 

disso, um IPO aumenta o nível de informações que deverão ser disponibilizadas publicamente, 

reduzindo os custos de agência. Portanto, custos mais baixos de endividamento resultaram em 

uma rentabilidade maior no período pós-IPO. 

 

 

 

4.1.4. Descrição das Variáveis Utilizadas 

 

 

Para estudar os determinantes do crescimento das empresas no Brasil, foi utilizado um 

modelo que relaciona a taxa de crescimento das empresas com as variáveis controle descritas 

a seguir. Como proxy do crescimento corporativo, utilizou-se dois componentes como 

variável teste: crescimento das receitas e crescimento dos ativos. 

 

A primeira variável estudada foi a idade das empresas, calculada a partir do ano da sua 

fundação até o ano do IPO. A idéia é estudar se a idade é uma variável importante na 

determinação do estágio de maturação corporativa, especialmente para empresas inovadoras 

que necessitam desenvolver novos produtos ou serviços e comercializá-los (KLEPPER, 1996). 
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Empresas mais jovem podem ter menos acesso a capital antes do IPO e então crescer mais 

após o IPO. 

 

A segunda variável estudada é a estrutura de capital das empresas, medida pelo grau de 

alavancagem, conseqüência do total das dívidas de curto e longo prazo e do patrimônio 

líquido. O efeito da alavancagem no crescimento das empresas é difícil de ser previsto. 

Empresas com um maior grau de alavancagem podem possuir menos recursos para investir, 

uma vez que possuem maiores despesas financeiras e amortização de principal e, portanto, 

crescem menos. Por outro lado, uma maior alavancagem pode refletir investimentos feitos em 

anos anteriores, e pode influenciar no crescimento futuro. Os fatores determinantes da 

alavancagem também foram analisados individualmente. Espera-se que as empresas do 

mercado brasileiro estejam fora da sua estrutura de capital ideal, uma vez que sofrem de 

restrições de capital antes do seu IPO. 

 

A terceira variável analisada é o capital levantado com o IPO. Para que não haja distorções 

quanto ao tamanho das empresas e o volume levantado, esta variável foi normalizada pelos 

ativos da empresa apurado ao final do ano do IPO. Na hipótese de restrição de capital, espera-

se que exista um impacto positivo no volume captado e crescimento obtido no período pós-

IPO. 

 

O quarto fator relacionado ao crescimento das empresas é a sua estrutura acionária no período 

do IPO, medido pela participação de fundos de Private Equity (PE). Alguns estudos 

encontraram influência da estrutura acionária no crescimento das empresas (SHLEIFER; 

VISHNY, 1997). Este estudo parte do pressuposto que os PE´s são uma alternativa de 

superação das restrições de capital para estas empresas, uma vez que estes fazem aportes de 

capital para investir em projetos de expansão e consolidação (KEUSCHNIGG, 2004). 

Portanto, espera-se que as empresas que possuem PE´s na sua estrutura acionária não 

acelerem o crescimento após o IPO. 

 

Por último, estuda-se a lucratividade e rentabilidade das empresas, definida pelo retorno sobre 

o patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre os ativos (ROA). Espera-se que as empresas que 

possuíam restrição de capital tornem-se mais lucrativas e rentáveis com a busca do ponto 

ótimo de capital (JAIN; KINI, 1994). 
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4.2. Metodologia Estatística 

 

 

Este trabalho utilizou a ANOVA (Analysis of Variance between groups) Não Paramétrica 

para Medidas Repetidas Ordinais como método de Análise de Variância para testar a 

diferença entre a média dos grupos de observações classificados através de um só fator, como 

por exemplo, grupos de empresas pré ou pós IPO no mesmo mercado e durante um período 

específico de tempo. Neste trabalho temos 7 grupos: Grupo Pré-IPO Ano 1, Grupo Pré-IPO 

Ano 2, Grupo Pré IPO Ano 3, Grupo IPO, Grupo Pós IPO Ano 1, Grupo Ano 2, Grupo IPO 

Ano 3, organizados da seguinte forma: 

 

Pré - IPO Pré - IPO Pré - IPO IPO Pós - IPO Pós - IPO Pós - IPO 

Ano 3 Ano 2 Ano 1  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

 

Cada grupo, com no máximo 36 pontos de medida, uma vez que nem todas as empresas têm 

dados com mais de um ano antes ou após o IPO. Este método foi escolhido pela sua adaptação 

a duas necessidades deste estudo:  

 

1)  pela necessidade de comparação entre múltiplos grupos, não podendo estes ser pareados;  

 

2) pelo pequeno número de grupos. 

 

O uso de técnicas multivariadas na análise de dados pode falhar devido às forte suposições 

necessárias para a utilização dos testes multivariados paramétricos (ZWICK, 1998; 

ANDERSON, 2001). As técnicas não-paramétricas tendem a ser ferramentas bastante úteis 

nestes casos, já que têm suposições menos restritivas e, portanto, são menos sensíveis aos 

desvios da multinormalidade, assimetria, existência de pontos discrepantes e heterogeneidade 

de variâncias.  

Utilizou-se o método para analisar as variáveis teste referentes às hipóteses mencionadas 

nesta seção.  A hipótese nula é que as médias de todos os grupos é a mesma. A idéia é rejeitar 

a hipótese nula. Para a análise inferencial foi considerado um nível de significância de 10% 

(α= 0,10) e todos os testes terão conclusão sob hipótese bicaudal. 
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4.2.1. Metodologia: Hipótese 1 

 

 

Para testar H1, analisou-se a evolução da receita e dos ativos das empresas para determinar se 

existe alguma diferença estatisticamente relevante entre os períodos pré e pós IPO. Uma vez 

constatado o comportamento do crescimento da receita da empresa no período pós-IPO, 

estudou-se os fatores determinantes deste crescimento. Para tal, utilizou-se o modelo de 

regressão abaixo (1). Este modelo foi estimado utilizando-se um modelo linear generalizado, 

uma vez que a análise da distribuição das variáveis utilizadas revelou semelhanças a 

distribuição gama (FARHRMEIR; TUTZ, 1994). A adequação deste modelo com distribuição 

gama foi testada através da análise do envelope dos resíduos, a qual encontra-se no ANEXO 

E. A descrição das variáveis do modelo encontram-se na Tabela 3 desta seção. 

 

Crescimento (receita líquida) = c + β1 Idade+ β2  Alavancagem + β3 Capital Levantado + 

 β4 PE  + ε                                                                                                                            (1) 

 

Pelo fato de que os investimentos recentes podem requerer um tempo de maturação para que 

se reflitam no crescimento das receitas, ou pela falta de oportunidades de investimento, 

estudou-se, também, o crescimento dos ativos, o qual pode ser considerado como sendo um 

passo intermediário do crescimento corporativo (BOTTAZZI; DA RIN, 2002). Para entender 

os determinantes do crescimento dos ativos no período pós-IPO, estimou-se o modelo de 

regressão abaixo (2). Este modelo foi estimado utilizando-se um modelo linear generalizado, 

uma vez que a análise da distribuição das variáveis utilizadas revelou semelhanças a 

distribuição gama (FARHRMEIR; TUTZ, 1994). A adequação deste modelo com distribuição 

gama foi testada através da análise do envelope dos resíduos, a qual encontra-se no ANEXO 

E. A descrição das variáveis do modelo encontram-se na Tabela 3 desta seção. 

 

Crescimento (ativo) = c + β1 Idade+ β2 Alavancagem + β3 Capital Levantado + β4 ROA + 

 β5 PE + ε                                                                                                                              (2) 
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4.2.2. Metodologia: Hipótese 2 

 

 

Para testar H2, analisou-se a evolução da variável alavancagem das empresas para determinar 

se existe alguma diferença estatisticamente relevante entre a distribuição desta variável nos 

sete períodos mencionados. Nesta análise, foi utilizado a ANOVA Não Paramétrica para 

Medidas Repetidas Ordinais, dado o número de dados da amostra utilizada (BRUNER; 

LANGER, 2000). Além disso, utilizando-se da mesma metodologia, estudou-se o perfil e 

evolução da dívida ao longo do tempo e patrimônio líquido para determinar a influência dos 

fatores no calculo da alavancagem.  

 

 

4.2.3. Metodologia: Hipótese 3 

 

 

Para testar H3, analisou-se a evolução das variáveis ROE e ROA das empresas para 

determinar se existe alguma diferença estatisticamente relevante entre a distribuição destas 

variáveis nos sete períodos mencionados. Além disso, utilizando-se da mesma metodologia, 

estudou-se a evolução do lucro líquido para determinar a influência deste fator no calculo da 

rentabilidade. 

 

Para entender o efeito da alavancagem na rentabilidade, estimou-se a seguinte equação através 

do modelo linear generalizado com distribuição normal: 

 

Rentabilidade (ROE e ROA) = c + β1 Alavancagem + ε                                                        (3)  

 

Além disso, para entender quais fatores influenciam no volume de captação das empresas, 

estimou-se o modelo abaixo (4). Este modelo foi estimado utilizando-se um modelo linear 

generalizado, uma vez que a análise da distribuição das variáveis utilizadas revelou 

semelhanças a distribuição gama (FARHRMEIR; TUTZ, 1994). A adequação deste modelo 

com distribuição gama foi testada através da análise do envelope dos resíduos, a qual 

encontra-se no ANEXO E. A descrição das variáveis do modelo encontram-se na Tabela 3 

desta seção. 
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Capital Levantado = c + β1 Idade+ β2 Alavancagem  + β3 Ano +  β4 PE + β5 RD + ε          (4)  

 

 

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis 

Crescimento (receita líquida) Taxa média de crescimento da receita líquida dos dois 
anos após a abertura de capital da empresa 

Crescimento (Ativo) Taxa média de crescimento dos ativos dos dois anos 
após a abertura de capital da empresa 

Capital Levantado representa o montante levantado com a oferta de ações, 
normalizado pelo valor dos ativos apurado ao final do 
ano da abertura de capital 

Rentabilidade (ROE e ROA) representa a média do ROE e a média do ROA, 
individualmente, em todos os períodos 

Idade Tempo de existência da empresa desde a sua criação até 
a data da abertura do capital 

Alavancagem Média da alavancagem dos dois anos precedentes a 
abertura de capital da empresa 

Capital Levantado Montante levantado com a oferta de ações, normalizado 
pelo valor dos ativos apurado ao final do ano da 
abertura de capital 

PE Variável dummy, sendo seu valor um no caso da 
empresa possuir um investidor estratégico (private 
equity) e zero caso contrário 

ROA Média do retorno sobre os ativos (lucro líquido dividido 
pelo ativo ao final do período) dos dois anos 
precedentes a abertura de capital da empresa 

RD Variável dummy, sendo seu valor um no caso da 
empresa reportar no seu prospecto do IPO que realiza 
pesquisa e desenvolvimento e zero caso contrário 

 
Fonte: elaboração própria 
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5.  RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 

5.1.  Resultados Empíricos: Hipótese 1 

 

 

5.1.1. Crescimento da Receita 

 
 
No estudo de Bottazzi e Da Rin (2002), as empresas que aderiram aos Novos Mercados 

europeus aceleraram seu crescimento no período pós-IPO. Este resultado é consistente com a 

premissa de que o IPO fornece capital para as empresas investirem e expandirem suas 

atividades.  

 

Analisando os resultados obtidos, conforme Figura 1, encontram-se diferenças 

estatisticamente significativas nas médias da receita líquida ao longo do tempo, de modo que 

a média da receita líquida aumenta principalmente após o IPO. Este resultado está em linha 

com os resultados encontrados nas empresas do mercado europeu e, de igual forma, as 

empresas brasileiras necessitavam de recursos para investir e expandir suas necessidades. A 

falta de recursos para investimentos no período pré-IPO segue o raciocínio de restrição a 

outras formas de financiamento. Desta forma, pela análise da receita, confirma-se a hipótese 

de que as empresas aceleram seu crescimento no período pós-IPO. 

 

Figura 1 – Média da Receita Líquida nos períodos pré-IPO, IPO e pós-IPO (R$ MM). 
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Fonte: elaboração própria 
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Os resultados da regressão da equação (1) ajudam no estudo do crescimento da receita líquida 

das empresas no período pós-IPO, indicando o capital levantado como variável relevante. A 

Tabela abaixo compara o sinal dos coeficientes (beta) estatísticos esperados, com os 

resultados dos coeficientes obtidos no trabalho de Bottazzi e Da Rin (2002) e, os resultados 

dos coeficientes obtidos neste trabalho para as empresas brasileiras. 

 

            Tabela 4: Resultados Esperados versus Obtidos para o Crescimento da Receita Líquida 

Variáveis Controle Resultados Esperados Resultados Europa1 Resultados Brasil2

Idade - - n/a 

Alavancagem +/- - n/a 

Caplev + + + 

PE + n/a n/a 

1. Resultados obtidos no estudo de Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas européias 

2. Resultados obtidos neste estudo para as empresas brasileiras 

Fonte: elaboração própria 

 

Analisando a Tabela acima, o avanço da idade das empresas não é uma variável significativa. 

No Brasil, o tempo médio de existência das empresas desde a sua fundação até a data do IPO 

é de 28,5 anos, quase três vezes maior que o encontrado na amostra dos autores para os 

mercados europeus. Esta diferença pode indicar um estágio diferente de maturação das 

empresas que fizeram IPO no Brasil no período analisado e as empresas que fizeram IPO no 

mercado europeu. 

 

Com relação à alavancagem, os resultados encontrados não indicam que esta variável 

influencia no crescimento das empresas, contrapondo os resultados obtidos por Bottazzi e Da 

Rin. No entanto, a alavancagem média no período pré-IPO é quase a metade da alavancagem 

média das empresas européias, reflexo da inexistência de financiamentos de longo-prazo e 

linhas de crédito (MARTELANC, 1998).  

 

A análise da influência do montante de capital levantado pelas empresas durante sua abertura, 

leva a conclusão de que quanto mais recursos captados, maior crescimento obtido 

posteriormente. Este crescimento é derivado de maiores níveis de investimentos realizados 

através da captação de recursos no IPO. De fato, o que ocorre no mercado Brasileiro é de 
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igual proporção aos achados de Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas do mercado 

europeu. Os resultados obtidos são compatíveis com duas interpretações diferentes. A 

primeira é de que as empresas que crescem mais rápido após o IPO podem ser empresas que 

possuíam um crescimento acelerado mesmo antes do IPO. Este crescimento rápido serviria 

como um sinal de um bom desempenho e, influenciaria positivamente no montante capitado 

no IPO. A segunda explicação é que as empresas que fizeram IPO necessitam de capital para 

continuar a crescer e estavam fora da sua estrutura ideal de capital quando chegaram ao IPO. 

Estas empresas precisaram financiar seu crescimento com os recursos provenientes da oferta, 

uma vez que não possuíam acesso a todo capital necessário realizar os investimentos 

pretendidos antes do IPO. 

 

De acordo com Kaplan e Stromberg (2003), fundos de private equity (PE’s) implementam 

mecanismos de monitoramento e aconselhamento das empresas. Keuschningg (2004) vai um 

pouco mais além, e afirma que PE’s agregam valor às empresas que investem e estas tem um 

conseqüente crescimento acelerado. Com relação à influência dos PE’s, os resultados 

encontrados na regressão indicam a irrelevância deste tipo de investidor no crescimento da 

receita das empresas no período pós-IPO, corroborando os resultados encontrados por 

Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas dos Novos Mercados Europeus e, Mikkelson et. 

(1997), para as empresas Americanas. 

 

Os mesmos resultados podem ser analisados através da Tabela 5, onde podem ser observados 

os dados da regressão. 

 

       Tabela 5: Crescimento da Receita líquida como variável teste 

Variáveis Controle   Beta Erro Padrão P-Valor
Constante *** 1718,69 0,6864 0,0000
Idade  1,0053 0,0080 0,6630
Alavancagem  1,0018 0,0106 0,8610
Caplev *** 0,3025 0,4023 0,0060
PE  1,6626 0,3479 0,1551
R2  0,26 R2 Ajustado 0,12
Número de observações   36     

       Fonte: elaboração própria  

       Nota: Os valores significantes a 1%, 5% e 10% estão indicados por *, ** e ***, respectivamente. 
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5.1.2. Crescimento dos Ativos 

 

 

Outra forma adotada por Bottazzi e Da Rin (2002) para medir o crescimento corporativo é o 

crescimento dos ativos das empresas. Analisando os resultados obtidos, conforme a Figura 2, 

encontram-se diferenças estatisticamente significativas nas médias do ativo ao longo do 

tempo, de modo que existe uma aceleração do crescimento, principalmente no período pós-

IPO. Novamente nota-se que os recursos do IPO serviram de fonte de investimento e 

expansão. Além disso, os recursos do IPO podem ter servido como alavancador de captações 

de novas dívidas, fato que aumentaria o nível de caixa das empresas. De qualquer forma, pela 

análise dos ativos, confirma-se a hipótese de que as empresas aceleram seu crescimento no 

período pós-IPO. 

 

Figura 2 – Média do Ativo nos períodos pré-IPO, IPO e pós-IPO (R$ MM). 
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Fonte: elaboração própria 

 

 

Os resultados da regressão da equação (2) ajudam no estudo do crescimento dos ativos das 

empresas, indicando alavancagem, capital levantado e ROA como variáveis relevantes para 

tal crescimento.  
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          Tabela 6: Resultados Esperados versus Obtidos para o Crescimento dos Ativos 

Variáveis Controle Resultados Esperados Resultados Europa1 Resultados Brasil2 

Idade - n/a n/a 

Alavancagem +/- n/a + 

Caplev + + + 

ROA + + + 

PE + n/a n/a 

1. Resultados obtidos no estudo de Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas européias 

2. Resultados obtidos neste estudo para as empresas brasileiras 

Fonte: elaboração própria 

 

Analisando os resultados da regressão da equação (2), demonstrado na Tabela acima, nota-se 

que as variáveis significantes são alavancagem, capital levantado e ROA. As variáveis 

alavancagem e capital levantado indicam que os ativos não foram financiados por um mix de 

recursos, provenientes da captação de dívidas no período pré-IPO e pelos recursos levantados 

no IPO. A variável ROA foi considerada no modelo uma vez que empresas mais rentáveis 

possuiriam mais capital para investir e crescer, conforme evidencia sua relevância estatística.  

 

Os mesmos resultados podem ser analisados através da Tabela 7, onde podem ser observados 

os dados da regressão. 

 

Tabela 7: Crescimento dos Ativos como variável teste 

Variáveis Controle   Beta Erro Padrão P-Valor
Constante  2488,43 0,4614 0,0000
Idade  0,9975 0,0053 0,6534
Alavancagem * 1,0136 0,0071 0,0673
Caplev *** 0,2236 0,2704 0,0000
ROA ** 1,0412 0,0169 0,0238
PE  1,1066 0,2339 0,6682
R2  0,32 R2 Ajustado 0,17
Número de observações   36     

 

      Fonte: elaboração própria 

      Nota: Os valores significantes a 1%, 5% e 10% estão indicados por ***, ** e *, respectivamente. 
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5.2. Resultados Empíricos: Hipótese 2 

 
 

5.2.1. Alavancagem 

 
 

A análise da estrutura de capital elaborada por Bottazzi e Da Rin (2002) mostrou que as 

empresas encontram-se extremamente endividadas no período pré-IPO, principalmente com 

dívidas de curto-prazo. Estes resultados indicam que as empresas atingiram seus limites de 

endividamentos, encontrando restrições de crédito para financiar investimentos dos próximos 

períodos.  

 

Analisando os resultados obtidos para as empresas brasileiras, conforme a Figura 3, nota-se 

que existe uma diferença estatisticamente significativa nos diferentes períodos analisados, 

onde as empresas estão extremamente alavancadas logo antes do IPO. Assim como os 

resultados obtidos por Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas europreias, as empresas 

brasileiras reduziram a alavancagem, a qual foi mantida em níveis estáveis no período pós-

IPO. Estas empresas, então, rebalancearam sua estrutura de capital com uma oferta de ações 

para atingir seu ponto ótimo após o IPO, sugerindo que as empresas chegam ao seu IPO fora 

da sua estrutura ótima de capital. Esta estrutura de capital ideal resulta na redução do custo 

médio de capital, aumentando a rentabilidade e maximizando o valor das empresas. Assim 

sendo, na análise da alavancagem, confirma-se a hipótese de que as empresas tornam-se 

menos alavancadas no período pós-IPO. 

 

 

A Figura abaixo retrata o log da média da variável Alavancagem nos períodos pré-IPO, IPO e 

pós-IPO. Neste caso optou-se por usar uma transformação da média no gráfico, somente para 

facilitar a visualização. 
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Figura 3 – Log da média da Alavancagem nos períodos pré-IPO, IPO e pós-IPO. 
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Fonte: elaboração própria 

 

Analisando o perfil da dívida das empresas, nota-se que as empresas possuem uma parcela 

maior de dívida de curto-prazo no período pré-IPO, atingindo mais de 35% da dívida total. 

Apesar da escassez de empréstimos de longo prazo no mercado brasileiro, existem linhas 

subsidiadas pelo governo ou bancos de desenvolvimento que podem prover acesso a um 

capital com um horizonte diferenciado das linhas disponibilizadas pelos bancos comerciais. 

Além disso, nota-se um aumento do total das dívidas após o IPO, indicando que novas 

captações foram feitas para o rebalanceamento da estrutura de capital na busca do ponto 

ótimo. Este aumento indica que as empresas utilizaram-se de um patrimônio líquido maior 

para aumentarem suas captações de dívidas, aproveitando-se de custos reduzidos de 

financiamento (PAGANO; PANETTA; ZINGALES, 1998). Um motivo para tal 

comportamento seria o maior montante de colaterais determinados pelo aumento do capital 

próprio, onde empresas que possuem uma maior quantidade de ativos tangíveis são menos 

suscetíveis a restrição de capital (ALMEIDA; CAMPELLO, 2004). Além disso, uma maior 

atividade nos mercados de capitais aumenta a eficiência da alocação de capital para a 

realização de novos projetos (ALMEIDA; WOLFENZON, 2002). Ademais, de acordo com 

Cicogna, Junior e Valle (2005), o maior nível de divulgação de informação e a aderência a 

novas leis e órgãos reguladores que as empresas de capital aberto estão sujeitas (Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, por exemplo), proporcionam um maior acesso a linhas de 

financiamento de longo-prazo, que antes não possuíam. 
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Na análise da evolução do patrimônio líquido, nota-se uma diferença estatisticamente 

significativa entre as médias desta variável nos diferentes períodos. Este aumento do 

patrimônio liquido decorre, provavelmente, de um aumento nos lucros retidos, novos aportes 

de capital ou menores distribuições de resultados para os acionistas. 

 
 
 

5.3. Resultados Empíricos: Hipótese 3 

 

 

5.3.1. Rentabilidade 

 
 
Bottazzi e Da Rin (2002) encontraram uma diminuição da rentabilidade das empresas logo 

após o IPO, uma vez que há um aumento abrupto dos ativos que não é acompanhado por um 

aumento na receita das empresas (Degeorge; Zeckauser, 1993). De acordo com a Figura 4, 

este efeito não é verificado nas empresas brasileiras, uma vez que não existe relevância 

estatística entre a diferença do retorno das empresas nos períodos pré e pós-IPO. Os 

resultados aqui encontrados indicam a relevância estatística do crescimento do lucro das 

empresas brasileiras no período pós-IPO, o qual acompanhou o crescimento dos ativos. Como 

conseqüência, a rentabilidade observada no período pré e pós-IPO foi mantida. De acordo 

com os resultados obtidos nesta seção, não é possível aceitar a hipótese de que as empresas 

aumentam a sua rentabilidade após o IPO. 
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Figura 4 – Média do ROE, ROA e Lucro Líquido nos períodos pré-IPO, IPO e pós-IPO (%). 
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Fonte: elaboração própria 

 

Para entender como se comporta a rentabilidade como resposta a uma alavancagem menor, foi 

estimado o modelo da  equação (3), cujos resultados encontram-se abaixo: 

 

Tabela 8 - Parâmetros Estimados para regressão com variável dependente ROE. 
 

Variáveis Controle   Beta Erro Padrão P-Valor
Constante *** 27,3739 7,0702 0,0005
Alavancagem  -0,0001 0,0001 0,5012
Número de observações 36      

 

       Fonte: elaboração própria 

       Nota: Os valores significantes a 1%, 5% e 10% estão indicados por ***, ** e *, respectivamente. 

 
 
Tabela 9 - Parâmetros Estimados para regressão com variável dependente ROA. 
 

Variáveis Controle   Beta Erro Padrão P-Valor
Constante *** 7,49 1,539 0,0000
Alavancagem ** -0,0001 0,0000 0,0314
Número de observações 36      

        

        Fonte: elaboração própria 

       Nota: Os valores significantes a 1%, 5% e 10% estão indicados por ***, ** e *, respectivamente. 
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Os parâmetros da regressão do ROE não são significativos, enquanto que o ROA é afetado 

negativamente com a alavancagem, evidenciando um incentivo das empresas, em reduzirem 

sua alavancagem após o IPO. A evolução da estrutura de capital na direção do ponto ótimo 

tem como resultado uma maior rentabilidade (Jain; Kini, 1994). 

 

 

5.3.2. Capital Levantado 

 

 
Bottazzi e Da Rin (2002) e os resultados das regressões das equações (1) e (2) deste trabalho 

encontraram evidencias da proporção entre os recursos levantados no IPO e a capacidade de 

investir em ativos. Estes investimentos podem tornar-se um multiplicador, conforme Almeida 

e Campello (2004), uma vez que servem de colateral para novas captações.  

 

Os resultados da regressão da equação (4) ajudam no estudo dos determinantes do capital 

levantado, indicando alavancagem, private equity e receita histórica como variáveis relevantes. 

  

  Tabela 10: Resultados Esperados versus Obtidos dos Determinantes do Capital Levantado 

Variáveis Controle Resultados Esperados Resultados Europa1 Resultados Brasil2 

Idade - - n/a 
Alavancagem - n/a - 
PE + n/a + 
RD + + n/a 

1. Resultados obtidos no estudo de Bottazzi e Da Rin (2002) para as empresas européias 

2. Resultados obtidos neste estudo para as empresas brasileiras 

Fonte: elaboração própria 

 

A alavancagem possui um efeito negativo no volume de captação de recursos no IPO. Este 

resultado pode ser explicado de duas formas. A primeira é que empresas com uma 

alavancagem maior podem ter conseguido outras formas de financiamento que não através de 

recursos do IPO, necessitando, então, levantar menos capital no IPO para as oportunidades de 

investimento. A segunda é que empresas mais alavancadas possuem um risco de solvência 

maior, pois comprometem uma maior parte do resultado para pagamento de juros e principal 

das dívidas. Esta segunda explicação é a mais provável, conforme evidenciado no resultado da 

regressão (3), onde empresas com uma maior alavancagem são menos rentáveis.  
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A influência da existência de um PE na estrutura acionária da empresa mostra-se relevante, 

aumentando em o montante captado pela empresa. De acordo com Meggison e Weiss (1991), 

os PE´s certificam que o preço de emissão das ações refletem todas as informações 

disponíveis e relevantes da empresa, função economicamente valiosa. Esta certificação 

relacionada aos PE´s é considerada como um substituto parcial e complementar para 

certificações de prestigiados auditores e bancos de investimento e, portanto, aumentam a 

confiança dos investidores na empresa durante o aporte de capital. Ainda assim, empresas 

suportadas por PE´s atraem um maior interesse de investidores institucionais e possibilitam 

um IPO mais precocemente que outras empresas sem este tipo de suporte.  

 

No entanto, a variável Idade não apresentou relevância estatística, contrapondo os achados no 

estudo de Bottazzi e Da Rin (2002) e Meggison e Weiss (1991). Este resultado pode refletir o 

estágio de maturação das empresas no Brasil, onde as empresas que fizeram IPO são mais 

velhas que as empresas do mercado europeu.  

 

A variável RD não apresentou relevância estatística, contrapondo os resultado obtido para as 

empresas européias no estudo de Bottazzi e Da Rin (2002), provavelmente pelos baixos níveis 

de investimentos das empresas em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. 

 

Os mesmos resultados podem ser analisados através da Tabela 11, onde podem ser 

observados os dados da regressão. 

 

Tabela 11: Capital Levantado como variável teste 

Variáveis Controle   Beta Erro Padrão P-Valor
Constante  -81,79 168,7000 0,6316
Idade  0,0003 0,0018 0,8772
Alavancagem ** -0,0083 0,0035 0,0267
PE *** 0,3618 0,1253 0,0076
RD  -0,0414 0,1114 0,7130
R2 0,54  R2 Ajustado 0,43
Número de observações 36       

 
       Fonte: elaboração própria 

       Nota: Os valores significantes a 1%, 5% e 10% estão indicados por ***, ** e *, respectivamente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar se as empresas melhoram seu desempenho após o IPO. 

Este desempenho foi definido por um maior crescimento e uma maior rentabilidade após o 

IPO. As hipóteses testadas levam em conta os dados de desempenho das empresas que 

fizeram IPO durante os anos de 2004 à 2006, período em que o mercado brasileiro passou por 

um importante progresso. A base de dados inclui informações de todas as empresas não 

financeiras que fizeram IPO neste período e foi formulada manualmente, juntando-se dados 

dos prospectos definitivos, base de dados bloomberg e dos websites das empresas. 

 

Os dados aqui analisados sugerem que as empresas estavam crescendo e expandindo suas 

receitas e ativos, resultados dos investimentos feitos em períodos recentes. Por este motivo, as 

empresas encontravam-se excessivamente alavancadas antes do IPO, o que indica que estas 

tinham alongado ao máximo sua capacidade de captação de dívidas. Estes resultados indicam 

um ambiente de escassez de crédito no mercado.  

 

Logo após o IPO, estas empresas utilizam-se dos recursos da oferta de ações para aumentar 

seus investimentos e acelerar o crescimento dos ativos e receitas, tornando-se menos 

alavancadas que no período pré-IPO. Desta forma, uma alavancagem menor resulta em 

despesas financeiras menores e, as empresas conseguem manter sua rentabilidade após o IPO. 

Além disso, as empresas utilizam-se do aumento do patrimônio líquido proveniente do IPO 

para fazerem novas captações de dívidas, principalmente de mais longo prazo. 

 

Este trabalho considera somente as empresas que fizeram IPO entre 2004 e 2006, o que 

resultou em somente 36 empresas analisadas. Além disso, para as empresas que fizeram IPO 

no ano de 2006, só foram utilizados dados de um ano após o IPO. Seguindo a tendência da 

melhora do ambiente de negócios no Brasil, o ano de 2007 contribuiu com o número mais 

expressivo de IPO’s já visto na história do mercado acionário brasileiro, as quais não foram 

incluídas na amostra, pois, até a conclusão deste trabalho, ainda não tinham divulgado os 

resultados referentes ao primeiro ano após seu IPO. 

 

Para pesquisas futuras, recomenda-se além da inclusão dos dados das empresas que fizeram 

IPO em 2007, também analisar se as empresas investiram todos os recursos levantados no IPO 
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e o perfil de risco dos projetos adotados. Esta análise ajudará a determinar se, após o IPO, as 

empresas investem em projetos mais arriscados para obterem o mesmo retorno do período 

pré-IPO. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Lista das Empresas Utilizadas na Amostra 

EMPRESA SETOR ANO DO IPO SEGMENTO DE LISTAGEM NATUREZA DA OFERTA VOLUME R$ MM
NATURA CONSUMO NAO CICLICO 2004 Novo Mercado Secundária 768                          
GOL CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2004 Nível 2 Mista 878                          
ALL CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2004 Nível 2 Mista 588                          
CPFL UTILIDADE PUBLICA 2004 Novo Mercado Mista 821                          
GRENDENE CONSUMO CICLICO 2004 Novo Mercado Secundária 617                          
DIAGNOSTICOS DA AMERICA CONSUMO NAO CICLICO 2004 Novo Mercado Mista 437                          
RENAR CONSUMO NAO CICLICO 2005 Novo Mercado Primária 16                            
B2W VAREJO CONSUMO CICLICO 2005 Novo Mercado Mista 473                          
LOCALIZA CONSUMO CICLICO 2005 Novo Mercado Secundária 265                          
TAM CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2005 Nível 2 Mista 548                          
LOJAS RENNER CONSUMO CICLICO 2005 Novo Mercado Mista 774                          
ENERGIAS DO BRASIL UTILIDADE PUBLICA 2005 Novo Mercado Mista 1,185                       
OHL CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2005 Novo Mercado Mista 496                          
COSAN CONSUMO NAO CICLICO 2005 Novo Mercado Primária 886                          
UOL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2005 Nível 2 Mista 625                          
COPASA UTILIDADE PUBLICA 2006 Novo Mercado Primária 813                          
GAFISA CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2006 Novo Mercado Mista 927                          
COMPANY CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2006 Novo Mercado Mista 282                          
TOTVS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2006 Novo Mercado Mista 460                          
EQUATORIAL UTILIDADE PUBLICA 2006 Nível 2 Mista 540                          
ABN NOTE BENS INDUSTRIAIS 2006 Novo Mercado Secundária 480                          
CSU CARDSYS BENS INDUSTRIAIS 2006 Novo Mercado Mista 341                          
LUPATECH BENS INDUSTRIAIS 2006 Novo Mercado Mista 453                          
DATA SUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2006 Novo Mercado Mista 317                          
MMX MATERIAIS BASICOS 2006 Novo Mercado Primária 1,119                       
MEDIAL CONSUMO NAO CICLICO 2006 Novo Mercado Mista 742                          
KLABIN SEGALL CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2006 Novo Mercado Mista 527                          
M. DIAS BRANCO CONSUMO NAO CICLICO 2006 Novo Mercado Secundária 411                          
BRASCAN CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2006 Novo Mercado Mista 1,188                       
TERNA UTILIDADE PUBLICA 2006 Nível 2 Mista 627                          
PROFARMA CONSUMO NAO CICLICO 2006 Novo Mercado Mista 401                          
ECODIESEL PETROLEO, GAS E BIOCOMBUSTIVEIS 2006 Novo Mercado Primária 379                          
ODONTOPREV CONSUMO NAO CICLICO 2006 Novo Mercado Mista 522                          
POSITIVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2006 Novo Mercado Mista 604                          
LOPES BRASIL CONSTRUCAO E TRANSPORTE 2006 Novo Mercado Secundária 475                          
DUFRYBRAS CONSUMO CICLICO 2006 BDR Secundária 880                           

Fonte: Bovespa 
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ANEXO B - N, Média, Desvio-Padrão, valor z e p-valor para o teste de normalidade das 
variáveis de interesse dentro dos grupos convencional e novo mercado. 

 
    Listagem  N Média Desvio Padrão Z p-valor 
Volume Total (R$ MM)** Convencional 7 363,71 198,874 0,442 0,994 
   Novo Mercado 29 666,18 245,644 0,823 0,591 
Volume Primaria (R$ MM)** Convencional 6 208,81 156,811 0,641 0,985 
   Novo Mercado 23 465,55 332,613 0,984 0,440 
Volume Secundária (R$ MM)** Convencional 6 215,83 52,098 0,394 1,000 
   Novo Mercado 25 344,48 212,670 0,886 0,494 
Ano do IPO Convencional 7 2005,71 0,488 1,151 0,111 
   Novo Mercado 29 2005,34 0,814 1,838 0,006 
Idade** Convencional 7 22,57 13,636 0,452 0,994 
   Novo Mercado 29 29,97 23,893 0,833 0,591 

Pré-IPO ano 1 Convencional 7 35,86 20,710 0,379 0,994 
  Novo Mercado 28 72505,32 383410,459 2,853 0,000 
Pré-IPO ano 2 Convencional 7 41,1429 16,876 0,451 0,994 
  Novo Mercado 29 98,9310 298,030 2,564 0,000 
IPO** Convencional 7 34,0000 24,310 0,459 0,994 
  Novo Mercado 29 21,8966 17,565 0,726 0,884 
Pós-IPO ano 1** Convencional 7 42,5714 23,888 0,718 0,994 
  Novo Mercado 29 28,4828 20,816 0,891 0,591 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 49,5000 23,334 0,368 1,000 

ALAVANCAGEM 
(%) 

  Novo Mercado 13 37,3846 19,103 0,349 1,000 
Pré-IPO ano 1 Convencional 7 30,457 23,957 0,660 0,994 
  Novo Mercado 21 48,248 84,913 1,537 0,014 
Pré-IPO ano 2** Convencional 7 31,757 15,046 0,388 0,994 
  Novo Mercado 24 58,133 65,869 0,995 0,468 
Pós-IPO ano 1 Convencional 5 14,780 12,405 0,477 0,962 

ROE (%) 

  Novo Mercado 28 26,021 36,331 1,687 0,016 
Pré-IPO ano 1** Convencional 6 38,67 84,462 1,164 0,423 
  Novo Mercado 23 124,74 186,066 1,213 0,196 
Pré-IPO ano 2 Convencional 6 26,00 29,570 0,883 0,423 
  Novo Mercado 24 121,13 178,674 1,553 0,027 
Pós-IPO ano 1 Convencional 7 73,43 56,894 0,490 0,994 
  Novo Mercado 25 160,40 209,450 1,331 0,094 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 210,50 273,650 0,368 1,000 

DIVIDA Curto Prazo 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 12 325,83 330,549 1,023 0,378 
Pré-IPO ano 1** Convencional 6 64,33 135,612 1,171 0,423 
  Novo Mercado 20 250,90 289,613 1,113 0,353 
Pré-IPO ano 2** Convencional 6 90,83 194,799 1,126 0,423 
  Novo Mercado 21 227,81 248,921 0,977 0,383 
Pós-IPO ano 1** Convencional 6 226,83 253,733 0,618 0,985 
  Novo Mercado 18 273,83 296,631 1,234 0,102 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 281,50 383,959 0,368 1,000 

DIVIDA Longo 
Prazo** 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 7 367,71 278,724 0,530 0,994 
Pré-IPO ano 1** Convencional 6 68,00 133,864 1,180 0,423 
  Novo Mercado 22 266,00 293,008 0,989 0,412 
Pré-IPO ano 2** Convencional 6 102,33 189,350 1,123 0,423 
  Novo Mercado 24 288,33 303,989 1,167 0,216 
Pós-IPO ano 1** Convencional 6 292,17 294,037 0,566 0,985 
  Novo Mercado 19 239,63 240,883 1,015 0,322 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 492,00 657,609 0,368 1,000 

DIVIDA TOTAL** 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 7 424,29 264,997 0,512 0,994 
Pré-IPO ano 1** Convencional 6 66,17 64,589 1,044 0,423 
  Novo Mercado 23 156,52 202,165 1,170 0,196 
Pré-IPO ano 2** Convencional 7 199,14 313,151 0,993 0,526 
  Novo Mercado 25 219,64 253,783 1,109 0,236 
Pós-IPO ano 1** Convencional 6 243,17 140,710 0,407 1,000 
  Novo Mercado 20 508,40 255,212 0,646 0,976 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 269,50 303,349 0,368 1,000 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO** 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 7 621,57 204,593 0,479 0,994 
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Pré-IPO ano 1** Convencional 7 152,00 145,784 0,758 0,526 
  Novo Mercado 23 411,70 299,200 0,705 0,782 
Pré-IPO ano 2** Convencional 7 204,00 160,516 0,694 0,994 
  Novo Mercado 20 420,40 283,740 0,633 0,976 
Pré-IPO ano 3** Convencional 7 266,57 207,892 0,648 0,994 
  Novo Mercado 18 419,56 264,793 0,639 0,961 
IPO** Convencional 7 306,00 266,220 0,678 0,994 
  Novo Mercado 16 423,25 281,154 0,860 0,564 
Pós-IPO ano 1** Convencional 6 285,83 161,978 0,447 0,985 

RECEITA 
LÍQUIDA** 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 13 453,62 225,146 0,796 0,873 
Pré-IPO ano 1** Convencional 6 166,33 211,300 0,910 0,423 
  Novo Mercado 19 269,32 249,102 0,812 0,674 
Pré-IPO ano 2** Convencional 6 181,83 247,602 1,152 0,423 
  Novo Mercado 19 304,32 255,864 0,873 0,674 
Pré-IPO ano 3** Convencional 6 239,33 310,781 1,085 0,423 
  Novo Mercado 20 386,90 308,781 0,948 0,353 
IPO** Convencional 5 342,40 236,541 0,588 0,962 
  Novo Mercado 13 511,46 257,623 0,268 1,000 
Pós-IPO ano 1** Convencional 3 229,33 120,035 0,629 0,778 

ATIVO** 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 11 637,00 221,780 0,406 1,000 
Pré-IPO ano 1** Convencional 3 19,33 23,629 0,527 1,000 
  Novo Mercado 12 91,50 166,221 1,323 0,109 
Pré-IPO ano 2** Convencional 7 28,43 26,714 0,857 0,526 
  Novo Mercado 21 51,10 64,692 1,237 0,157 
Pré-IPO ano 3 Convencional 7 54,71 70,415 0,902 0,526 
  Novo Mercado 25 78,08 91,474 1,232 0,094 
IPO Convencional 5 48,40 44,669 0,688 0,962 
  Novo Mercado 24 109,33 134,022 1,445 0,027 
Pós-IPO ano 1 Convencional 5 79,40 87,108 0,641 0,962 

LUCRO LIQUIDO 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 25 164,40 180,785 1,427 0,032 
Pré-IPO ano 1 Convencional 7 2,4151 3,71412 0,882 0,526 
  Novo Mercado 27 -0,8399 16,64726 1,493 0,043 
Pré-IPO ano 2** Convencional 7 12,9329 8,83446 0,494 0,994 
  Novo Mercado 28 5,0569 15,45572 0,926 0,569 
Pré-IPO ano 3** Convencional 7 12,9996 6,72587 0,759 0,526 
  Novo Mercado 29 10,9025 13,59809 1,116 0,145 
IPO Convencional 7 0,9224 8,20471 0,514 0,994 
  Novo Mercado 29 9,3376 23,47724 2,101 0,000 
Pós-IPO ano 1** Convencional 7 3,2237 6,21472 0,512 0,994 
  Novo Mercado 29 8,2429 7,38055 1,195 0,145 
Pós-IPO ano 2** Convencional 2 0,0975 12,38215 0,368 1,000 

ROA 
(R$ MM) 

  Novo Mercado 13 8,4402 8,08772 0,652 0,873 

** variável possui distribuição normal. 
Fonte: elaboração própria 
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ANEXO C - Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para as variáveis estudadas e suas matrizes de contraste. 

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Alavancagem Matriz de Contraste para a variável Alavancagem

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) -                      

0.597 0.581 0.354 0.443 0.521 0.612 Pré-IPO (ano1) 0.4597 -                      
IPO 0.0000 0.0000 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano1) 0.0073 0.0082 0.0049 -                      
Wald 131.719 5 0.0000 Pós-IPO (ano2) 0.2109 0.2812 0.0000 0.0059 -                      
ANOVA 11.986 1.893 0.0005 Pós-IPO (ano3) 0.6836 0.3491 0.0000 0.0000 0.0037 -                      

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável ROE Matriz de Contraste para a variável ROE

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) -                      

0.487 0.584 0.441 0.463 0.518 Pré-IPO (ano1) 0.0246 -                      
Pós-IPO (ano1) 0.4274 0.0147 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano2) 0.6732 0.0112 0.5396 -                      
Wald 30.653 4 0.0000 Pós-IPO (ano3) 0.5989 0.2286 0.0252 0.0028 -                      
ANOVA 2.632 2.249 0.0720

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Dívida de Curto Prazo Matriz de Contraste para a variável Dívida de Curto Prazo

Efeitos Relativos de Tratamento
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)

0.419 0.431 0.521 0.684 0.797 Pré-IPO (ano2) -                      
Pré-IPO (ano1) 0.4938 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano1) 0.0059 0.0067 -                      
Wald 1.615 4 0.8061 Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
ANOVA 37.231 2.291 0.0000 Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0058 -                      
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Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Dívida de Longo Prazo Matriz de Contraste para a variável Dívida de Longo Prazo

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) -                      

0.446 0.451 0.502 0.634 0.764 Pré-IPO (ano1) 0.7467 -                      
Pós-IPO (ano1) 0.1054 0.1653 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano2) 0.0008 0.0000 0.0000 -                      
Wald 41.803 4 0.0000 Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 -                      
ANOVA 22.328 1.870 0.0000

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Dívida Total Matriz de Contraste para a variável Dívida Total

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) -                      

0.425 0.446 0.516 0.666 0.769 Pré-IPO (ano1) 0.1617 -                      
Pós-IPO (ano1) 0.0201 0.0278 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
Wald 34.883 4 0.0000 Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 -                      
ANOVA 29.936 1.991 0.0000

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Patrimônio Líquido Matriz de Contraste para a variável Patrimônio Líquido

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) -                      

0.324 0.379 0.641 0.734 0.824 Pré-IPO (ano1) 0.0001 -                      
Pós-IPO (ano1) 0.0000 0.0000 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
Wald 302.196 4 0.0000 Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -                      
ANOVA 114.013 1.823 0.0000

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Receita Líquida Matriz de Contraste para a variável Receita Líquida

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano3) -                      

0.361 0.411 0.466 0.515 0.586 0.752 0.841 Pré-IPO (ano2) 0.0000 -                      
Pré-IPO (ano1) 0.0000 0.0000 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor IPO 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
Wald -29.303 6 0.0000 Pós-IPO (ano1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
ANOVA 91.916 2.398 0.0000 Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -                      

Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0097 -                      
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Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Ativo Matriz de Contraste para a variável Ativo

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano3) -                      

0.349 0.386 0.426 0.550 0.630 0.742 0.828 Pré-IPO (ano2) 0.0008 -                      
Pré-IPO (ano1) 0.0000 0.0000 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor IPO 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
Wald 118.341 6 0.0000 Pós-IPO (ano1) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -                      
ANOVA 89.294 1.689 0.0000 Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 n/a -                      

Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 -                      

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável Lucro Líquido Matriz de Contraste para a variável Lucro Líquido

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano3) -                      

0.321 0.387 0.494 0.489 0.614 0.710 0.832 Pré-IPO (ano2) 0.0016 -                      
Pré-IPO (ano1) 0.0000 0.0003 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor IPO 0.0072 0.0515 0.8957 -                      
Wald -165.216 6 0.0000 Pós-IPO (ano1) 0.0001 0.0002 0.0276 0.0008 -                      
ANOVA 27.999 1.844 0.0000 Pós-IPO (ano2) 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0072 -                      

Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 -                      

Resultados do teste de ANOVA Não Paramétrica para a variável ROA Matriz de Contraste para a variável ROA

Efeitos Relativos de Tratamento Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3)
Pré-IPO (ano3) Pré-IPO (ano2) Pré-IPO (ano1) IPO Pós-IPO (ano1) Pós-IPO (ano2) Pós-IPO (ano3) Pré-IPO (ano3) -                      

0.323 0.518 0.613 0.448 0.552 0.553 0.592 Pré-IPO (ano2) 0.0001 -                      
Pré-IPO (ano1) 0.0000 0.0053 -                      

Estatística Valor g.l. p-valor IPO 0.0559 0.2138 0.0002 -                      
Wald 294.611 6 0.0000 Pós-IPO (ano1) 0.0004 0.5996 0.2465 0.0067 -                      
ANOVA 7.111 3.023 0.0001 Pós-IPO (ano2) 0.0008 0.5993 0.2514 0.0011 0.9669 -                      

Pós-IPO (ano3) 0.0000 0.2332 0.7301 0.0035 0.4336 0.3242 -                      
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ANEXO D – Histogramas das variáveis Receita Líquida, Ativo e Capital Levantado 

 

Histograma para a variável média(Ativo pós IPO). 

 

Histograma para a variável média(Receita Líquida pós IPO). 
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Histograma para a variável Capital Levantado. 

 

 

ANEXO E – Diagnóstico dos Modelos Utilizados 

 

Como pode-se verificar nos gráficos de envelope dos modelos, todos os pontos estão dentro 

da banda de confiança de 95%, indicando que o modelo está bem ajustado e as conclusões são 

confiáveis. 

 

Gráfico de Envelope para o modelo com a variável dependente: Receita Líquida pós 
IPO 
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Gráfico de Envelope para o modelo com a variável dependente: Ativo pós IPO 

 
 
 

Gráfico de Envelope para o modelo com a variável dependente: Capital Levantado. 

 
 

 


