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Resumo

A estabilização econômica que o Brasil alcançou nos últimos anos e o aumento

do nível de governança corporativa das empresas brasileiras, fez do mercado

acionário brasileiro uma opção para investidores estrangeiros. Com aquecimento

da economia global o mercado se desenvolveu e tornou-se uma opção de

financiamento para as empresas brasileiras. No período de 2004 a 2007 foram

realizados 106 IPOs na Bovespa.

Utilizando o período acima citado, este trabalho tem como objetivo mostrar o

impacto do IPO sobre as empresas brasileiras, através de múltiplos calculados

com dados contábeis. A utilização de dados contábeis possibilita a comparação

do período anterior a abertura de capital com o período pós IPO.

Neste trabalho verificamos que as empresas usaram as ofertas públicas como

forma de capitalização, mais de 90% das empresas da amostra utilizada fez

emissão de ações. Isso possibilitou uma redução no grau de alavancagem e o

aumento da geração de resultado operacional das empresas após o IPO.



Abstract

The economic estabilization that Brazil has achieved in the last years, and the

increase of brazilians firms' corporate govemance levei made the brazilian's

stock market an option for foreign investors. The economic's global warm made

the market develop and become a finance option for brazilians firms. In the

period between 2004 and 2007 were reaiized 106 IPOs in Bovespa.

Using the period mentioned above, this study has as objective show the impact

of IPO on brazilians firms, using multiples calculated with accounting data. The

using of accounting data alows the comparison of the previous inicial pubiic offer

period with the after period.

In this study we have verified that the firms used the publics offers as a way of

capitalization, more then 90% of used sample firms made issuance of shares.

This fact made it possible a reduction of leverage and an increase of firms net

operating results after IPO.
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Introdução

A sigla IPO significa Initial Public Offer ou Oferta Pública Inicial, essa sigla

passou a fazer parte do vocabulário do mercado financeiro brasileiro nos últimos

anos devido ao fenômeno de IPOs ocorrido no período de 2004 a 2007, que

ficou conhecido como o "boom" das ofertas iniciais no Brasil, para entender o

uso desta .expressão basta sabermos que entre 1993 e 2003 ocorreram 6 IPOs,

enquanto somente em 2007 foram 64. O número reduzido de aberturas de

capital e a subutilização do mercado acionário nos anos anteriores podem ser

explicados pela regulamentação insuficiente e pela necessidade de maior

transparência nos números das empresas que almejavam ingressar na Bolsa.

Havia a necessidade de se criar um ambiente mais favorável às distribuições

públicas primárias e secundárias, particularmente IPOs. A estabilização

econômica, a ampliação do público investidor, a disseminação da cultura de

investimentos e, mais relevante, o avanço das práticas de governança

corporativa vieram para mitigar estes problemas. Basta observar que a maioria

das empresas que ingressaram na Bovespa em 2007 aderiram ao Novo

Mercado, nível máximo de governança dentre os segmentos da Bovespa.

Em 2008 ocorreu o aprofundamento da crise imobiliária dos Estados Unidos

seguida da falência do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers, que

marcou o inicio do efeito sistêmico nos mercados financeiros mundiais e fez com

que fossem geradas perdas de 50 trilhões de dólares em ativos no mercado

financeiro. Com o aprofundamento da crise e a grande desvalorização das



bolsas ao redor do mundo, o mercado de IPOs foi drasticamente reduzido em

2008, o que aumentou ainda mais o destaque ao período de 2004 a 2007.

Este trabalho procura avaliar o efeito da oferta pública inicial para as empresas

brasileiras, utilizando para isso múltiplos calculados através de informações

contábeis das mesmas. A avaliação por múltiplos, também conhecida como

avaliação relativa, assume que o valor de um ativo pode ser determinado em

função do valor de ativos comparáveis no mercado. A escolha do múltiplo a ser

utilizado não é claramente definida. Kaplan e Ruback (1995) indicam a

inexistência de método claro para a determinação do múltiplo mais apropriado

para efeito de comparação.

Será contemplado somente o desempenho das ofertas públicas iniciais no

período de 2004 a 2008. O objetivo é mostrar se a abertura de capital teve

impacto significativo em diversos fatores das empresas, para isso foram feitos

testes estatísticos e análise dos resultados com dados descritivos.

Foram calculados diversos múltiplos e selecionados alguns de forma que o

resultado respondesse sobre o impacto do IPO em três principais pontos: o

impacto sobre o tamanho da empresa, sobre o endividamento e sobre a

lucratividade. Para isso foram usados múltiplos como ebitda, retorno sobre o

capital próprio, grau de alavancagem financeira, entre outros.

A dissertação está estruturada da seguinte forma: na seção I foi feito um breve

histórico sobre o mercado de capitais no Brasil, na seção II foi feito uma resenha

sobre estudos relacionados a utilização de múltiplos, calculados a partir de
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informações contábeis, para a avaliação de empresas e de IPOs no mercado

americano. A seção III explica a seleção da amostra e a IV o significado dos

múltiplos calculados. A seção V apresenta estatísticas descritivas e testes de

média. Na seção VI analisamos o impacto dos IPOs sobre os múltiplos das

empresas apresentando modelos econometricos e os resultados para o caso do

mercado brasileiro. Na seção VII chegamos a conclusão.
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I. Mercado de Capitais no Brasil

Antes da década de 60, os brasileiros investiam principalmente em ativos reais

(imóveis), evitando aplicações em títulos públicos ou privados. Essa situação

começa a se modificar quando o Governo que assumiu o poder em abril de 1964

iniciou um programa de grandes reformas na economia nacional, dentre as quais

figurava a reestruturação do mercado financeiro quando diversas novas leis

foram editadas, gerando uma série de incentivos que levaram ao "boom" da

Bolsa do Rio de Janeiro quando, entre dezembro de 1970 e julho de 1971,

houve uma forte onda especulativa e as cotações das ações não pararam de

subir.

Após alcançar o seu ponto máximo em julho de 1971, iniciou-se um processo de

realização de lucros. O quadro foi agravando progressivamente quando novas

emissões começaram a chegar às bolsas, aumentando a oferta de ações, em

um momento em que muitos investidores, assustados com a rapidez e a

magnitude do movimento de baixa, procuravam vender seus títulos. O

movimento especulativo, conhecido como "boom de 1971", teve curta duração

mas sua conseqüência foi vários anos de mercado deprimido, pois algumas

ofertas de ações de companhias extremamente frágeis e sem qualquer

compromisso com seus acionistas, ocorridas no período, geraram grandes

prejuízos. Ao longo do tempo, vários outros incentivos foram adotados visando o

crescimento do Mercado. Não obstante todos esses incentivos, o mercado de

capitais não teve o crescimento esperado, ainda que, em alguns momentos

tenha havido um aumento na quantidade de companhias abrindo seu capital e
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um volume razoável de recursos captados pelas empresas,através de ofertas

públicas de ações, tenha ocorrido durante a década de 1980.

A partir de meados da década de 1990, com a aceleração do movimento de

abertura da economia brasileira, aumenta o volume de investidores estrangeiros

atuando no mercado de capitais brasileiro. Além disso, algumas empresas

brasileiras começam a acessar o mercado externo através da listagem de suas

ações em bolsas de valores estrangeiras, principalmente a New York Stock

Exchange, sob a forma de ADR'-s - American Depositary Reciepts com o

objetivo de se capitalizar através do lançamento de valores mobiliários no

exterior. Ao listar suas ações nas bolsas americanas, as companhias abertas

brasileiras foram obrigadas a seguir diversas regras impostas pela SEC -

Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais

norte-americano, relacionadas a aspectos contábeis, de transparência e

divulgação de informações, os chamados "princípios de governança

corporativa".

A partir daí, as empresas brasileiras começam a ter contato com acionistas

acostumados a investir em mercados com práticas de governança corporativa

mais avançadas que as aplicadas no mercado brasileiro. Com o passar do

tempo, o mercado de capitais brasileiro passou a perder espaço para outros

mercados devido à falta de proteção ao acionista minoritário e as incertezas em

relação às aplicações financeiras. No final dos anos 90 era evidente a crise de

grandes proporções pela qual passava o mercado de ações no país. A título de

exemplo, o número de companhias listadas na Bovespa tinha caído de 550 em
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1996 para 440 em 2001. O volume negociado após atingir US$ 191 bilhões em

1997, recuara para US$ 101 bilhões em 2000 e US$ 65 bilhões em 2001. Além

disso, muitas companhias fechavam o capital e poucas abriam. É nesse cenário

que a Bovespa cria o Novo Mercado como um segmento especial de listagem de

ações de companhias que se comprometam voluntariamente a adotar as boas

práticas de governança corporativa. Numa necessária adaptação à realidade do

mercado de ações brasileiro, são criados dois estágios intermediários: Níveis I e

II, que, juntos com o Novo Mercado, estabelecem regras que envolvem

melhorias na divulgação de informações, nos direitos dos acionistas e na

governança das companhias. Entendeu-se que a valorização e a liquidez das

ações negociadas no mercado seriam influenciadas positivamente pelo grau de

segurança que os direitos adicionais concedidos aos acionistas poderiam

oferecer e pela qualidade das informações prestadas ao mercado pelas

empresas.

A estabilização político-econômica, a reforma da Lei das Sociedades por Ações,

a criação dos níveis diferenciados de governança corporativa da Bovespa, além

do retorno dos investidores estrangeiros ao país, constituíram um cenário

favorável àquelas companhias que viam a abertura de capital, como forma de

financiamento ou mesmo como oportunidade para reestruturação societária.

Com isso, o que aconteceu a partir de 2004 foi o verdadeiro "boom" do mercado

de capitais brasileiro, entre 2004 e 2007 ocorreram 106 IPO's na Bovespa, com

um volume de quase 81 bilhões de reais. A tabelai mostra os IPO's do período,

os níveis de governança das respectivas empresas e o volume de cada oferta.
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Tabela-1 Lista de IPOs Bovespa entre 2004 e 2007
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II. Revisão Bibliográfica

-Utilização de múltiplos na avaliação de empresas

Múltiplos de mercado baseados em informações contábeis são amplamente

usados na avaliação de atividades associadas a análise de investimento, ofertas

públicas iniciais, leveraged buyouts, ofertas de ações, avaliação de empresas

privadas e fusões e aquisições.

O maior benefício em relação a avaliação direta é a simplicidade de aplicação,

de fato avaliações relativas geram valores que estão mais próximos do preço de

mercado do que avaliações por fluxo de caixa descontado(Damodaran,2002) e

evitam dificuldades inerentes na implementação de complexos modelos de

avaliação os quais são sensíveis a uma série de premissas. Apesar do amplo

uso por participantes do mercado, com poucas exceções, a maior parte das

pesquisas geram poucas evidências de como ou porque alguns múltiplos

individuais ou certas firmas comparáveis devem ser escolhidas(Boatsman and

Baskin,1981;Alford,1992;Kim e Ritter.1999).

Com o foco em contextos específicos, a maioria desses estudos não examina o

quanto eficaz é a avaliação relativa de performance através de empresas com

diferentes posições financeiras e perspectivas de crescimento. Existe uma

pequena literatura publicada que documenta a performance absoluta e relativa

dos múltiplos (Penman, 1998; Cheng and McNamara, 2000; Yoo, 2006) na



avaliação do capital. Estudos anteriores investigam principalmente o efeito da

seleção de empresas comparáveis para a avaliação relativa ou examinam

fatores transversais das variações de um determinado múltiplo. Por exemplo,

Boatsman e Basking(1981) comparam a eficiência do valor estimado baseado

no múltiplo lucro sobre o preço (E/P - earnings to price) com empresas

comparáveis de uma mesma indústria. Eles descobriram que os erros de

avaliação eram menores quando as empresas eram escolhidas através de

históricos similares de crescimento de lucros relativamente aos que eram

escolhidas aleatoriamente.

Zarowin(1990) examinou os determinantes transversais do múltiplo E/P, ele

achou que a principal fonte de variação do múltiplo é a estimação do lucro no

longo prazo, outros fatores, tais como risco, histórico de crescimento dos lucros,

crescimento estimado e diferenças em métodos contábeis, parecem ser menos

importantes.

Pesquisadores sobre informações contábeis vêm se tornando cada vez mais

interessados no papel da informação contábil sobre a avaliação de uma

empresa(Penman 1992; Bernard 1995). Com essa perspectiva de avaliação,

estudos como Frankel e Lee(1998), Abarbanell e Bemard(2000), Abarbanell e

Bushee(1997,1998), e muitos outros examinaram o poder de estimação de valor,

baseado em informações contábeis, para prever retornos futuros.

Kim e Ritter(1999) avaliaram a utilização de múltiplos na precificação de IPOs,

incluindo entre eles Preço/Lucro , Preço/Vendas, Valor Patrimonial /Vendas,



Valor Patrimonial/Ebitda. Eles definiram o uso desses múltiplos como mais

eficaz do que o uso do histórico de retornos, especialmente quando ajustes são

feitos refletindo a diferença entre a lucratividade e a taxa de crescimento da

empresa que esta fazendo sua oferta inicial com as demais empresas usadas

como comparação. Seus resultados demonstraram que a informação contábil e

os múltiplos de empresas comparáveis são benchmark para escolher a faixa

preliminar do preço da oferta, a informação adicional que eles processam sobre

a demanda de mercado resulta em um preço com maior precisão. O quanto

essa abordagem é superior a análise fundamentalista foi uma pergunta deixada

em aberto. Enquanto consideraram as informações contábeis como vendas,

receitas, fluxo de caixa operacional e valor patrimonial presumidamente úteis

para a precificação dos IPOs, eles tiveram como foco o uso dessas variáveis em

conjunto com os múltiplos das empresas comparáveis. Eles concluíram que com

a comparação entre empresas a variação desses múltiplos é muito grande, tanto

para as empresas já públicas, quanto para as que tinham acabado de fazer seu

IPO, eles tiveram um modesto valor de predição. Muitos fatores indiosincráticos

não foram.capturados pela comparação dos múltiplos exceto com vários ajustes

para diferenças entre lucratividade e taxa de crescimento. Já com o uso do

histórico da informação contábil e do controle dos efeitos de alavancagem, o

múltiplo Preço/Vendas funcionou razoavelmente bem tanto para as novas

empresas quanto para as antigas. Eles usaram os mesmos múltiplos para todos

os setores, mas frisaram que na prática mais peso é dado a um múltiplo em um

determinado setor do que em outros.

17



Yetman(2001) usou uma amostra de IPOs ocorridos nos Estados Unidos entre

1980-1995 para examinar a associação entre múltiplos de empresas

comparáveis calculados usando informação contábil e duas medidas separadas

de ineficiência na precificação do IPO. A primeira medida foi o retomo no

primeiro dia e a segunda foi o retorno de três anos. Ela achou associações

estatisticamente significantes entre esses múltiplos e o preço do primeiro dia e

também entre os mesmos e o retorno de 3 anos.

De acordo com Damodaran (2002), para a realização da avaliação relativa

devem ser considerados dois aspectos: o primeiro é a conversão dos valores em

múltiplos, que possibilita a avaliação relativa dos ativos. O segundo é encontrar

empresas similares para que possa ser realizada a comparação. Tal aspecto

torna-se mais complexo pela dificuldade de encontrar empresas que apresentem

as mesmas características de risco e potencial de crescimento e fluxo de caixa,

mesmo que pertençam ao mesmo setor da economia. A aplicação do método de

múltiplos para se determinar o valor da empresa consiste em encontrar outra

empresa idêntica, ou pelo menos comparável, a fim de obter os seus múltiplos e

aplicá-los aos parâmetros da empresa analisada. Mc Donagh e Mc Donagh

(1992) destacam as qualidades do método de comparação direta - Avaliação

Relativa -, ao argumentarem que ele considera conceitualmente as condições de

competitividade existentes em cada setor de atividade, o que traz elevado grau

de realismo ao processo de avaliação.



- IPO no mercado brasileiro

Existem vários estudos sobre a abertura de capital de empresas no mercado

brasileiro, a maior parte deles tem como foco da pesquisa os altos retornos

iniciais obtidos(Underpricing). Carvalho (2000) analisando a década de 90,

argumenta que toda essa "euforia" criada em torno da abertura de capital pode

não ser algo consistente, justificando a necessidade de mais levantamentos

sobre o tema. Segundo este autor, o crescimento das emissões ocorridas no

Brasil na década de 90 era "ilusório" (não sustentável). Leal (2000), aborda essa

questão, sugerindo algumas hipóteses e afirmando que só existem duas

maneiras de haver retornos anormais positivos para o preço de mercado de uma

nova ação: (1) porque se comprou barato, ou seja, o preço esperado de

mercado terá sofrido um deságio ao se calcular o preço de emissão ou (2) por

estar sobre avaliada pelo mercado, não ocorrendo o mesmo no momento da

emissão que refletirá corretamente o valor de mercado da empresa.

Ramos(2006) analisou as emissões iniciais de ações, no mercado brasileiro,

durante o período de 2004 a 2006. Ele utilizou como proxy para o risco das

ações (beta), o modelo dos Extremos de Parkinson, e como forma de definição

do underpricing, levantou o retorno médio das empresas no primeiro dia de

negociação, comparando-o com o retorno do Ibovespa no mesmo período. Com

base na metodologia utilizada e no referencial teórico considerado, ficou

evidenciado a existência de indícios que caracterizam que as IPCVs brasileiras

são realizadas com underpricing,

Carvalho(2008) fez um estudo sobre a manipulação de lucros por parte das
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empresas brasileiras que fizeram seu IPO na Bovespa no período de 2004 a

2007, testando períodos semestrais que foram divididos em pré-IPO, IPO, lock-

up e pós-lockup. Para isso ele fez regressões utilizando o controle de fatores

que poderiam influenciar a manipulação dos lucros por parte das empresas,

como tamanho, crescimento das vendas e alavancagem. O resultado

encontrado foi a indicação de que as empresas brasileiras "inflaram" seus lucros

somente no período do IPO.

Procianoy(2006) fez uma análise comparativa sobre o retorno de curto e longo

prazo dos mercados de Brasil, China e índia. Para o mercado brasileiro o retorno

inicial foi impactado pela alta demanda das ações levando a um alto retorno no

primeiro dia de negociações, já no mercado Indiano os retornos iniciais foram

mais influenciados pelas condições de mercado nas datas das respectivas

ofertas, no mercado chinês não foi constatado um alto retorno inicial. Já para a

análise sobre os retornos de longo prazo, ele utilizou um modelo de regressão

que consolidou os retornos dos três mercados e obteve como resultado a

evidência de que as condições de mercado do período e fatores

macroeconômicos explicaram os retornos mensais.

Casotti(2007) abordou o conceito de avaliação por múltiplos e buscou verificar

se as ações das empresas brasileiras, que fizeram seu IPO no período de 2004

a 2007, estavam sub-avaliadas ou super-avaliadas no momento das suas

ofertas públicas iniciais. Posteriormente ele determinou os custos de capital

próprio adotados na emissão, verificando a diferença entre betas utilizados no

modelo CAPM, no momento do IPO, e os betas dos 12 meses após a oferta
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inicial. Obteve o resultado de que as ações não foram sub-avaliadas, mesmo

após serem observados elevados retornos iniciais. No entanto, não houve

evidências estatísticas de que foram super-avaliadas. Por fim ele verificou que

os betas de 12 meses foram significativamente maiores do que os betas

utilizados no momento da precificação. O modelo CAPM determinou retornos

abaixo dos retornos ocorridos após a emissão.
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III. Descrição da amostra

Durante o período de 2004 a 2007 aconteceram 106 IPOs na Bovespa, todos

dados são contábeis anuais, foram obtidos no website oficial da Bovespa e

referem-se ao período de 2004 a 2008. Para a escolha da amostra foram

excluídas aquelas empresas que fizeram suas ofertas iniciais através de BDRs:

Laep, Agrenco, Cosan Ltd, Patagônia, Tarpon, Wilson Sons, Dufrybras e GP

Investimentos. Também foram retiradas empresas que já não existem mais, seja

por fusão, aquisição ou falência: BMF, Bovespa Holding, Data Sul, Vivax,

Submarino. Com isso o tamanho da amostra ficou reduzido a 93 empresas, que

pertencem a 10 setores econômicos diferentes, segundo classificação oficial da

própria Bovespa. O gráfico 1 mostra a distribuição das empresas entre os

setores econômicos :

Gráfico-1
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A soma do volume de oferta de todas as empresas no período chegou próximo a

R$81 bilhões. O gráfico2 mostra a distribuição do volume de oferta:

Gráfico-2 - Distribuição do volume das ofertas
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Conforme mencionado anteriormente, em dezembro de 2000, a BOVESPA criou

três níveis especiais de governança corporativa: os Níveis 1 e 2, e o Novo

Mercado. Empresas que aderirem a esses regimes especiais se comprometem

com regras e procedimentos, que não são impostos às demais firmas listadas na

BOVESPA.No Nível 1 da BOVESPA, as firmas se comprometem com normas

relacionadas à dispersão acionária e melhorias na prestação de informações ao

mercado. Dentre as regras desse segmento, destacamos: manutenção de

percentual mínimo de ações em circulação equivalente a 25% do capital da

empresa (freefloat), disponibilização de calendário anual de eventos corporativos
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e balancetes trimestrais detalhados e auditados. Já no Nível 2, o conjunto de

práticas de governança corporativa é mais amplo, incluindo as regras do Nível 1

e, também, a publicação de balanço anual obedecendo às regras contábeis do

padrão americano ou internacional, direito de voto às ações preferenciais em

algumas matérias e extensão para acionistas minoritários de eventuais

benefícios obtidos pelos acionistas majoritários em venda do controle (tag-

along). Finalmente, o Novo Mercado, inspirado no Neuer Markt alemão, é o

segmento que possui normas de governança corporativa mais rigorosas. Suas

regras básicas, além das do Nível 2, são proibição de ações preferenciais,

volume mínimo a ser ofertado de R$ 10 milhões, tag-along (estendido a todos os

acionistas) e proibição aos antigos acionistas de vendas de ações por seis

meses após o IPO. Da amostra selecionada, todas empresas aderiram a algum

nível de governança da Bovespa, sendo que a maioria dessas empresas tinham

a classificação de Novo Mercado . O gráfico 3 mostra como estão distribuídas as

empresas da amostra entre os níveis de governança corporativa da Bovespa:
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IV. Variáveis Estudadas

Serão apresentadas individualmente a seguir todas as variáveis a serem

utilizadas na análise estatística para explicação do impacto das ofertas públicas

iniciais.

Ebitda

Ebitda, sigla para o inglês de Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e

Amortização. Desde o começo dos anos 90, o Ebitda vem sendo cada vez mais

utilizado na hora de analisar uma empresa. Ele mostra o potencial de geração

de caixa de um negócio, pois indica quanto dinheiro é gerado pelos ativos

operacionais.

O dinheiro percorre muitas etapas desde a hora em que é registrado como

faturamento até chegar a ultima linha do balanço. É possível ser muito flexível

na hora de contabilizar as despesas financeiras e de depreciação,

principalmente na hora de pagar impostos, mesmo na hipótese de que tudo seja

feito estritamente de acordo com as regras. Há um grande espaço para

interpretações entre o resultado operacional e o lucro líquido, mesmo que não

haja irregularidades, o lucro pode variar muito de um ano para outro,

dependendo das premissas de onde o contador partiu.

A estratégia de internacionalização das empresas, via aquisições no exterior,

tornou a situação ainda mais complexa. As formas de contabilizar depreciação,

dívidas e impostos só são comparáveis dentro de um mesmo país quando a
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economia se globaliza os mesmos números passam a mostrar informações

muito diferentes.

No Brasil, a depreciação dos ativos pode ser contabilizada em até dez anos, ao

passo que nos Estados Unidos esse prazo é muito menor. O Ebitda não é

afetado por variáveis específicas de cada país, como taxas de juros, regras de

depreciação e, principalmente, as complexas diferenças entre as leis tributárias.

Tudo isso torna muito mais difícil fazer qualquer projeção sobre os resultados

futuros da empresa, o Ebitda permite usar o passado para estimar o futuro, o

que é algo difícil na contabilidade. Com ele, é possível conciliar as estimativas

futuras de fluxo de caixa com o resultado obtido em exercícios passados.

Margem do Ebitda

Margem EBITDA = EBITDA / Receita Líquida de Vendas

A Margem Ebitda é calculada como sendo o quociente entre o Ebitda da

empresa e sua receita líquida de vendas. Esta margem indica a grosso modo a

capacidade das vendas gerarem Cash Flow. Por vezes, nas projeções

financeiras, determinam-se as vendas numa data futura, aplica-se a Margem

Ebitda considerada típica do setor em questão e obtém-se assim o EBITDA, o

que permite uma estimativa dos lucros nessa data futura.
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Ela pode ser vista como uma aproximação do fluxo de caixa (e não do lucro) da

empresa em cada $ de vendas antes de descontar despesas financeiras ou

imposto. De forma indireta afere o impacto das despesas operacionais sobre o

desempenho operacional do negócio.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Retorno Sobre Capital Próprio

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = EBITDA / Patrimônio Líquido

Retorno Sobre Capital Próprio = Lucro Líquido/ Patrimônio Líquido

A rentabilidade do patrimônio líquido é um dos critérios mais utilizados para

aferir o desempenho das empresas nas análises econômico-financeiras.

Também comumente denominada retorno sobre capital próprio, ela mede a

remuneração dos capitais próprios investidos na empresa, ou seja, quanto foi

adicionado ao patrimônio líquido decorrente do resultado do período.

Do ponto de vista de quem investe numa empresa, este é considerado o índice

mais importante. Além de avaliar a remuneração do capital próprio, a

rentabilidade do patrimônio líquido permite averiguar se esse rendimento é

compatível com outras alternativas de aplicação, como caderneta de poupança,

aluguéis e ações de empresas concorrentes. Um investidor, por exemplo, ao

avaliar a rentabilidade do patrimônio líquido, poderá optar por uma aplicação no

mercado financeiro, em vez de aplicar numa empresa que está oferecendo baixa

rentabilidade. Esse tipo de análise resulta na avaliação do custo de oportunidade
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do investidor. Entende-se por custo de oportunidade a remuneração de que se

deixa de auferir em função de oportunidade de investimento descartada.

Para esse trabalho foi utilizado uma diferenciação no cálculo do que foi definido

como rentabilidade do patrimônio líquido em relação ao que foi definido como

retorno sobre capital próprio. Para calcular o primeiro foi utilizada a razão

Ebitda/PL .para que ficasse representado o quanto foi gerado de valor em

relação ao capital próprio investido, enquanto para o segundo foi usada a razão

Lucro/PL para mostrar o quanto de valor ficou efetivamente disponível aos

acionistas.

Grau de Alavancagem Financeira

Grau de Alavancagem Financeira = Ativo Total / Patrimônio Líquido

Se o GAF for igual a 1,0 = a alavancagem financeira será considerada nula

Se o GAF for maior que 1,0 = a alavancagem financeira será considerada

favorável

Se o GAF for menor que 1,0 = a alavancagem financeira será considerada

desfavorável
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Segundo outros autores, em resumo e interpretando-os, a alavancagem

financeira acontece, positiva, quando os capitais de terceiros de longo prazo

produzem efeitos positivos sobre o patrimônio líquido.

De nada adiantaria a uma empresa captar recursos a longo prazo, se estes

fizessem com que o retorno sobre o patrimônio líquido recuasse em sua posição

anterior à da captação. Alavancagem financeira é a "alavanca" que esta

captação produz ou não no retorno aos acionistas.

Segundo Assaf e Tibúrcio (1997), a alavancagem é constituída pela relação

entre o total de captações de recursos de terceiros (onerosas) sobre o total de

recursos próprios.

Para Gitman, é "definida como a capacidade da empresa em usar encargos

financeiros fixos para maximizar os efeitos de variações no lucro antes dos juros

e imposto de renda sobre o lucro por ação".

Damodaran (2004) sugere que o benefício fiscal (despesas com juros são

dedutiveis dos impostos) e o aumento do critério dos administradores quanto às

opções de investimento (mais disciplinados) são vantagens significativas do uso

do capital de terceiros em detrimento do capital próprio.
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V. Estatísticas Descritivas da Amostra

O gráfico 4 mostra a variação da média do Patrimônio Líquido das empresas

que participaram da amostra no período de 2004 a 2008. Deve se destacar o

ambiente macroeconômico favorável, um dos principais fatores que levaram as

empresas a optar pela oferta pública. Na maioria dos casos as empresas

optaram por ofertas primárias ou mistas, levando a um aumento de

capitalização, fazendo com que o patrimônio líquido médio das empresas desse

um salto em valores absolutos.
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O gráfico 5 mostra a distribuição das ofertas, analisando os números podemos

confirmar que na maioria dos casos o IPO serviu como forma de capitalização,

associada a oferta secundária(mista), estratégia de saída dos sócios antigos.

Gráfico-5
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Nos gráficos 6 e 7 nós podemos ver respectivamente a variação da média do

faturamento e do lucro liquido das empresas. O aumento da média geral do

faturamento no período observado pode ter diferentes causas, desde fatores

macroeconômicos da economia local e mundial, uma melhoria geral dos

aspectos de governança corporativa e gestão das empresas, até o impacto dos

IPOs sobre o desempenho das mesmas.

Uma empresa com maior restrição de capital tem dificuldades para operar na

sua estrutura ótima de capital, o que pode gerar impactos negativos na sua

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).

Bossolani(2009) encontrou diferenças estatisticamente significativas nas médias

da receita líquida de empresas brasileiras ao longo do tempo, de modo que a

média da receita líquida aumentou 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.
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Gráficos-6
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Teoh.Welch, e Wong(1998) verificaram que o lucro líquido das empresas

aumenta no período anterior próximo ao IPO, tem se auge no ano da oferta e

declina após a mesma. Apesar de um menor fluxo de caixa operacional antes do

IPO e um aumento logo após a oferta. De acordo com eles, o processo de oferta

pública inicial de ações é particularmente suscetível ao gerenciamento de

resultados, oferecendo às empresas ingressantes no mercado acionário tanto

motivação quanto oportunidade para manipular dados contábeis. As empresas

têm incentivos para inflar os resultados reportados em relação ao fluxo de caixa

real, pois esta prática pode contribuir para a elevação do preço dos seus papéis

no lançamento, pelo fato de que empresas com melhores rendimentos, ou seja
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maiores lucros, são mais atrativas para os investidores e com isso tem um

menor custo de oferta.

Gráfico 7
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Segundo Schipper (1989), o gerenciamento de resultados contábeis pode ser

definido como uma intervenção proposital no processo de elaboração das

demonstrações financeiras, com o objetivo de obter algum benefício particular.

Ou seja, os administradores manipulam artificialmente os resultados com

qualquer propósito específico que não seja expressar a real situação econômico-

financeira do negócio.
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Para testar se houve variação na média dos fundamentos contábeis das

empresas, antes e após o IPO, a amostra foi filtrada da seguinte forma, foram

preservadas as empresas que fizeram seu IPO nos anos de 2005 a 2007, pois

essas empresas possuem dados de pelo menos um ano antes do IPO e um ano

após. Dessas empresas foram retiradas as que apresentavam dados

incompletos por estar em fase pré-operacional ou por não ter dados anteriores a

oferta pública e também os bancos por terem alavancagem diferente das não-

financeiras. A amostra resultante desse filtro(44 empresas) foi dividida em três

grupos, as que fizeram seu IPO em 2005, as que o fizeram em 2006 e as de

2007, conforme a tabela da amostra final:

Tabela da amostra final

IPOs de 2007

Helbor

Tenda

Sul América

Satipel

Providencia

Triunfo Pari

Minerva •

Tegma

Marfrig

Log In

SLC Agricola

Inpar S.A

Cremer

Bematech

Meta lírio

Fer Heringer

Even

JBS

GVT Holding

Iguatemi

CC Des Imob

Rodobensimob

IPOs de 2006 IPOs de 2005

Positivo Inf

Odontoprev

Profarma

Brascan Res

M. Diasbranco

Klabinsegall

Mediai Saúde

MMX Miner

Lupatech

CSU CardSystem

Abnote

Equatorial

Totvs

Company

Gafisa

Copasa

UOL

OHL Brasil

Energias BR

TAM S.A

Localiza

Renar
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Foram calculados os seguintes múltiplos : Ebitda, Margem do Ebitda, Grau de

t
Alavancagem Financeira, Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Retorno sobre o

Capital Próprio. Com estes, foram feitos testes estatísticos de igualdade entre as

médias para avaliar se houve variação, sempre usando dados do ano anterior ao

IPO e do ano posterior, ou seja, para os IPOs de 2005 foram usados os dados

de 2004 ede 2006, para os de 2006 foram usados os dados de 2005 e 2007,

assim sucessivamente. Os testes foram feitos através do programa Eviews e os

resultados são apresentados a seguir:

Tabela 2 - Testes de Igualdade de

Múltiplo

Ebtida

Marqem Ebtida

Grau de Alavancaqem Financeira

Rentabilidade do PL

Retorno sobre CP

Médias- IPOs de 2005

Ano

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006

Média

340.710,70

566.113,40

0,33

0,37

4,19

2,86

0,80

0,64

0,35

0,16

Testes P-vnlor

t-test

0,3086

0,7965

0,3806

0,6773

0,4780

Satterthwnite-

Welch t-tesf

0,3111

0,7965

0,3922

0,6773

0,4885

Anova

F-test

0,3086

0,7965

0,3806

0,6773

0,4780

Welch

F-test"

0,3111

0,7965

0,3922

0,6773

0,4885
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Os resultados demonstram que para as empresas que fizeram IPO em 2005, a

um nível de significância de 10%, nenhum teste é estatisticamente significativo.

Tabela 3 - Testes de Igualdade de

Múltiplo

Ebtida

Marqem Ebtida

Grau de Alavancagem Financeira

Rentabilidade do PL

Retomo sobre CP

Médias- IPOs de 2006

Ano

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

Media

83.506,47

154.212,80

0,16

0,19

4,34

2,02

0,58

0,24

0,35

0,11

Testes P-valor

t-test

0,2256

0,6113

0,0584

0,0285

0,0346

Satterthwaite-

Welch t-test*

0,2268

0,6124

0,0663

0,0336

0,0397

Anova

F-test

0,2256

0,6113

0,0584

0,0285

0,0346

Welch

F-test'

0,2268

0,6124

0,0663

0,0336

0,0397

Já para as empresas que fizeram seu IPO em 2006 e 2007 podemos verificar

que ao mesmo nível de significância houve variação na média do Grau de

Alavancagem, da Rentabilidade do Patrimônio Líquido e do Retorno sobre o

Capital Próprio(somente para os IPOs de 2006).

Tabela 4 - Testes de Igualdade de

Múltiplo *

Ebtida

Marqem Ebtida

Grau de Alavancaqem Financeira

Rentabilidade do PL

Retorno sobre CP

Médias- IPOs de 2007

Ano

2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008

2006

2008

Médio

92.229,64

181.433,30

0,18

0,16

5,75

2,67

0,56

0,17

0,07

-0,03

Testes P-valor

t-test

0,1596

0,7103

0,0147

0,0266

0,3508

Satteithwaite-

Welch t-test1

0,1625

0,7103

0,0174

0,0312

0,3515

An ova

F-test

0,1596

0,7103

0,0147

0,0266

0,3508

Welch

F-test*

0,1625

0,7103

0,0174

0,0312

0,3515
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O que indica que houve variação no grau de endividamento e na rentabilidade

das respectivas empresas. Porém não é possível afirmar que a causa dessa

variação foi a oferta pública inicial, pois o teste não isola a variável IPO para que

se verifique somente seu impacto. O que pode ser constatado com os resultados

dos testes é que houve mudança na média de alavancagem e rentabilidade das

empresas no período posterior ao IPO, em relação ao anterior.

Podemos observar que em média essas empresas se tornaram menos

endividadas, o que pode ter como causa o fato delas terem se capitalizado

através de ofertas primárias(emissão de ações), diminuindo a necessidade de

capital de terceiros. Empresas geralmente encontram-se excessivamente

alavancadas antes do IPO, indicando que estas alongam 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. Além disso, elas utilizam-se do aumento do Patrimônio Líquido

proveniente do IPO para fazerem novas captações de dívidas, principalmente de

mais longo prazo.

O que também pode ser visto é que as empresas se tornaram menos rentáveis

após o ano do IPO, uma explicação poderia ser o fato do capital próprio

investido ter aumentado proporcionalmente mais do que o retorno da empresa.

Conforme Opler e Titman (1994), as empresas podem aproveitar as

oportunidades momentâneas de mercado, emitindo novas ações quando estas
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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.
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VI. Modelos Econométricos

Existem diferentes estruturas de conjuntos de dados. Um conjunto de dados de

corte transversal consiste em uma amostra de indivíduos, consumidores,

empresas, cidades, ou uma variedade de outras unidades, tomada em um

determinado ponto no tempo. Já um conjunto de dados de séries de tempo

consiste em observações sobre uma variável ou muitas variáveis ao longo do

tempo. Cortes transversais agrupados são conjuntos que tem tanto

características de corte transversal quanto de séries de tempo.

Um conjunto de dados de painel(ou dados longitudinais) consiste em uma série

de tempo em cada membro do corte transversal do conjunto de

dados(Wooldridge, 2006). A característica essencial dos dados de painel que os

distingue dos dados de corte transversal agrupado é o fato de que as mesmas

unidades do corte transversal são acompanhadas ao longo de um determinado

período.

A utilização da estrutura de dados de painel é a mais indicada para captar os

efeitos similares do IPO sobre os indicadores contábeis, para as empresas

consideradas. O modelo pode ser definido como:

Yit = a + Xitj3 + + £„,
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Sendo (cij + 8 jt) definido como a perturbação do modelo, onde at é o efeito do

dado da empresa i e 8jt é o efeito erro aleatório inerente as variáveis. Caso os

efeitos individuais afs forem iguais para todos os indivíduos, o método dos

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) fornece estimativas consistentes e

eficientes de a e p. A não ocorrência deste fato permite a utilização de uma

abordagem que generaliza este modelo: chamada de modelo de efeitos fixos,

considera os efeitos como constantes, ou seja, o termo a\ é correlacionado com

Xit.

Os modelos econométricos utilizaram o mesmo conjunto de dados que foi

descrito na seção anterior para os testes de média, utilizando todo o período de

2004 a 2008.

Foram feitas regressões para os seguintes múltiplos : Ebitda , Margem Ebitda ,

Grau de Alavancagem, Retorno do Patrimônio Líquido, Retorno sobre o Capital

Próprio . As regressões mostradas a seguir foram as escolhidas para

demonstrar o impacto do IPO sobre as empresas através dos múltiplos referidos

acima, pois depois de inúmeros testes com diferentes combinações de variáveis,

foram as que apresentaram o melhor resultado para o estudo pretendido.
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Modelo econométrico para teste do Ebitda

Ebitda = a + (31 IPO + J32 Ativo + j33 Média Setor Ebitda + J32 PL + e

O Ebitda mostra o potencial de geração de caixa de um negócio, pois indica

quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. Para analisar o impacto da

oferta inicial sobre o múltiplo foi utilizada uma variável dummy(IPO), essa

variável assume 1 toda vez que o dado for de um ano posterior ao IPO ou do

próprio ano do IPO, nos casos em que o IPO foi feito antes 30 de junho. E 0

quando for de um ano anterior ou igual ao IPO, nos casos em que o IPO foi feito

após 30 de junho. O Ativo Total(Ativo) e o Patrimônio Líquido(PL) foram as

variáveis de controle para o tamanho escolhidas, por ser o resultado operacional

de uma empresa dependente da capacidade de seus ativos operacionais e dos

recursos disponíveis. Para obtermos uma medida relativa à outras empresas

equivalentes às estudadas foi utilizado no modelo a média do Ebitda por setor,

segundo a classificação da Bovespa. Era esperado que a oferta inicial tivesse

um valor positivo sobre o Ebitda das empresas por representar, nos casos de

emissão primária, uma fonte de capitalização. 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).
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Tabela 5 - Modelo de Regressão por MQQ - Variável dependente Ebitda

Dados da Regressão E bitd a

Amostra: 2004 2008

Períodos: 5

Corte-Transversal: 44

Total de observações do painel(balanceado): 220

R-Quadrado 0.865145

Teste F 0.Q00000

Variável

IPO

Ativo

Média Setor Ebitda

Patrimônio Liquido

Coeficiente

a1

Pi

62

,83

,84

Valor

Coeficiente

58525 95

33729 85

0.040898

0.013853

0 027681

P-Valor

0.0813

0 0771

0 0000

0 8512

0 2765

Analisando os resultados vemos que as variáveis do modelo são conjuntamente

significantes. Podemos ver que a oferta pública inicial teve, na média, um

impacto positivo no Ebitda das empresas, esse múltiplo foi em média

R$39.729mil maior após o IPO. O modelo demonstra que o Ativo tem impacto

positivo sobre o Ebitda das empresas, confimando as expectativas, já o

Patrimônio Líquido(PL), apesar de ter um impacto positivo, não se mostrou

significante. O modelo não demonstrou que o Ebitda das empresas estudadas é

influenciado por outras empresas do mesmo setor.

Modelo econométrico para teste da Margem do Ebitda

Margem Ebitda = a + p1 IPO + p2 PL + fi3 Média Setor Margem Ebtida + j34

Ibovespa + s

A Margem Ebitda é o quociente entre o Ebitda da empresa e sua receita líquida

de vendas, ela indica a capacidade das vendas gerarem fluxo de caixa, ou seja,

quando uma empresa tem um aumento em sua Margem Ebitda significa que ela

se tornou mais eficiente na geração de caixa. A variável IPO tem o mesmo

significado utilizado no modelo para teste do Ebitda. Foram utilizadas no modelo,
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a variável de controle de tamanho Patrimônio Liquido(PL) e a variável Ibovespa,

que representa o valor médio anual do índice Ibovespa no período da amostra.

Para ter uma medida relativa à outras empresas do mesmo setor foi incluída no

modelo a média da margem do ebitda por setor, segundo classificação da

Bovespa.

Tabela 6 - Modelo de Regressão por MQO - Variável dependente Marejem Ebitda

Dados <l.i Regressão Margem Ebitda

Amostra: 2004 2008

Períodos 5

Corte-Transversal: 44

Total de observações do painel(balanceado): 220

R-Quadrado 0.364574

Teste F 0.000300

Variável

IPO

PL

Média Setor Margem Ebitda

Ibovespa

Coeficiente

a

,6,

$2

03

Valor

Coeficiente

0 321082

0.302449

-1 11E-Ü7

0 162764

-6 46E-0B

P-V.iloi

0 0249

0 0318

0 1469

0.5175

0 1806

As variáveis do modelo são significantes, apesar da regressão apresentar um

baixo R-Quadrado. De acordo com o coeficiente podemos ver que a oferta inicial

teve um impacto positivo sobre a Margem Ebitda, indicando em média um

possível aumento de eficiência na geração de caixa após a oferta. As demais

variáveis do modelo não se mostraram significantes.

Modelo econométrico para teste do Grau de Alavancagem Financeira

Grau de Alavancagem Financeira = a + [í-\ IPO + fi2 Resultado Op + /i3

/mobilização CP + a
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A alavancagem financeira traz benefícios quando os capitais de terceiros de

longo prazo produzem efeitos positivos sobre o patrimônio líquido. Além da

variável IPO já utilizada nas regressões anteriores, foi incluída a variável

Resultado Operacional(Resultado OP) e a variável Imobilização do Capital

Próprio, que representa a razão entre o Ativo Permanente e o Patrimônio

Líquido. Quanto menor o grau de imobilização do patrimônio líquido mais

disponíveis estão os recursos provenientes do capital próprio dos acionistas.

Teoricamente a empresa apresentará maior liquidez. 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).

Tabela 7 • Modelo de Regressão por MQO - Variável dependente Grau de Alavancagem Financeira

Dados da Regressão GAF

Amostra: 20G4 2008

Períodos; 5

Corte-Transversal: 44

Total de observações do painel(balanceado): 220

R-Quadrado 0.378325

Teste F 0.000065

Variável

IPO

Resultado OP

Imobilização CP

Coeficiente

a

0i

62

63

Valor

Coeficiente

5,2752

-2,3605

-5.80E-06

0,0238

P-Valor

0.0000

0.0026

0.0042

0.0624

Analisando o resultado podemos ver que as variáveis são conjuntamente

significantes. O aumento do Resultado Operacional diminui o grau de

alavancagem. Já o grau de imobilização do capital próprio afeta positivamente o

grau de alavancagem(p-valor 0.06). O que poderia ser explicado da seguinte

forma, ao aumentar a quantidade de recursos em ativos de menor liquidez a
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empresa pode optar por tomar recursos de terceiros para suprir sua necessidade

de liquidez.

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. Sendo assim a oferta inicial poderia reduzir a

alavancagem, o que indica o coeficiente negativo da variável IPO, segundo o

modelo as empresas tiveram em média menos 2,36 de grau de alavancagem

após a oferta inicial.

Modelo econométrico para teste do Retorno sobre o Capital Próprio

Retorno Sobre o Capital Próprio - a + /?? IPO + fl2 Ativo + p3 Margem Bruta + fU

Média Setor Retorno CP + s

O Retorno sobre o Capital Próprio mede a remuneração dos capitais próprios

investidos na empresa, é uma importante ferramenta para verificar se o

rendimento é compatível com outros investimentos.

Além da variável de controle de tamanho(Ativo) e da variável IPO, foi adicionada

a variável de eficiência Margem Bruta, que é a razão entre o resultado bruto e a

receita liquida de vendas.Esta variável representa o peso do custo dos produtos

sobre o faturamento. Além disso foi incluída a média do Retorno sobre Capital

Próprio dos setores, segunda a classificação da Bovespa.
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Tabela 8 - Modelo de Reqressão por MQO - Variável dependente Retorno sobre Ca

■i

Dados da Regressão Retorno sobre CP

Amostra: 2004 2008

Períodos' 5

Corte-Transversal: 44

Total de observações do painel(balanceado): 220

R-Quadrado 0.350329

Teste F 0.000863

Variável

IPO

Ativo

Margem Bruta

Média Setor Retorno CP

pitai Próprio

Coeficiente

a

Pi

02

03

04

Valor

Coeficiente

0.004673

0007672

-6.79E-08

0 581953

0.340371

P-Valoi

0.9632

0.9019

0.0007

0.0417

0 0403

Apesar de um baixo R-Quadrado(0.33) as variáveis são conjuntamente

significantes. O resultado do coeficiente da variável Margem Bruta mostra que

um aumento de 1% na margem geraria um aumento de 0.54% no Retorno sobre

o Capital Próprio, sendo que o coeficiente é significante a um nível de 5%(p-

valor 0.05). O que demonstra que ao reduzir os custos, melhorando a efetividade

em relação ao faturamento da empresa, consegue-se aumentar sua

lucratividade. Além disso, o modelo demonstrou que o Retorno sobre o Capital

Próprio das empresas estudadas sofre influência da variação da média dos seus

respectivos setores.

Bossolani(2009) verificou crescimento do lucro das empresas brasileiras no

período pós-IPO, o qual acompanhou o crescimento dos ativos, porém em seu

modelo, estatisticamente, não foi possível aceitar a hipótese testada de que as

empresas aumentam o seu retorno após o IPO. Da mesma forma, no modelo

utilizado nesse trabalho, o coeficiente da variável IPO não é significante,

portanto não podemos afirmar que a oferta pública teve impacto sobre a taxa de

retorno ao capital investido para as empresas que compõem a amostra no

período avaliado.
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Modelo econométrico para teste da Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = a + /?? IPO + p2 Ativo + fí3

Endividamento+ f34 Média Setor Rentabilidade do Patrimônio Líquido + €

A Rentabilidade do Patrimônio Líquido mede quanto de valor foi gerado com os

capitais próprios investidos na empresa, ou seja, quanto foi adicionado ao

patrimônio líquido decorrente do resultado do período.

Além da variável de controle de tamanho, Ativo, foi incluída a variável

Endividamento, que representa a soma do Passivo Circulante e do Exigível a

Longo Prazo, normalizada pelo Ativo Total. Além disso, foi incluída a média da

Rentabilidade do Patrimônio Líquido por setor, segundo a classificação da

Bovespa.

Era esperado que a rentabilidade da empresa fosse afetada pelo seu nível de

endividamento. Carvalho(2008) pesquisou sobre os efeitos do endividamento

das empresas brasileiras sobre a rentabilidade e chegou a conclusão de que "há

uma relação negativa entre o nível de endividamento dessas companhias e a

rentabilidade, o giro e o grau de tangibilidade dos ativos e uma relação positiva

em relação ao tamanho e à taxa efetiva de impostos".
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Tabela 9 - Modelo de Repressão por MQO - Variável dependente Rentabilidade do

Dados da Regressão da Rentabilidade do PL

Amostra: 2004 2008

Períodos: 5

Corte-Transversal: 44

Total de observações do painel(balanceado): 220

R-Quadrado 0.512827

Teste F 0.000000

Vaiiável

IPO

Ativo

Endividamento

Média Setor Rentabilidade PL

Matrimônio Líquido

Coeficiente

a

Pi

Pi

P;

P4

Valor

Coeficiente

0 174408

-0.136636

-4 24E-08

0.648047

nor^'49

P-Valor

0.1323

0.0894

0.1090

0.0002

0 9! 16

As variáveis da regressão são conjuntamente significantes. Podemos ressaltar

que a variável de controle Ativo tem impacto negativo sobre a rentabilidade ,

porém somente a um nível de significância de 10%. Já o coeficiente da variável

Endividamento é significante(p-valor 0.00). O modelo não demonstra que a

Rentabilidade do Patrimônio Líquido das empresas estudadas sofre influência

das médias dos respectivos setores.

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, o que se

confirma com coeficiente negativo da variável IPO(p-valor 0.08), indicando que a

oferta inicial em média reduziu a rentabilidade das empresas da amostra.
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VII. Conclusão

Nesta dissertação foi feita uma análise sobre o impacto das Ofertas Públicas

Iniciais(IPOs) sobre os múltiplos contábeis das empresas brasileiras, utilizando

dados contábeis das empresas que fizeram seus IPOs no período de janeiro de

2004 a dezembro de 2007. O foco da análise se concentrou em três aspectos

principais: impacto sobre o tamanho da empresa, endividamento e lucratividade.

Para tanto utilizamos uma amostra de 93 empresas, sendo que maioria aderiu

ao nível de governança Novo Mercado. Para efetuarmos os testes estatísticos

foram calculados os seguintes múltiplos: Ebitda, Margem Ebitda, Grau de

Alavancagem Financeira, Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Retorno sobre o

Capital Próprio.

Analisando estatísticas descritivas sobre a amostra verificamos que as médias

gerais de Patrimônio Líquido e de Faturamento tiveram aumento relevante no

período estudado, o que indica que as empresas tiveram crescimento. Podemos

supor que a oferta pública teve impacto positivo sobre o crescimento do capital

das empresas brasileiras analisadas, sendo justificado pelo fato da maioria,

aproximadamente 92% das empresas, ter optado por ofertas primárias ou

mistas(primárias e secundárias), o que levou ao aumento do capital próprio da

empresa através da emissão de novas ações. Esse aumento de capitalização

pode ter possibilitado maiores investimentos, proporcionando um aumento no

faturamento. Bossolani(2009), que testou o despenho de empresas brasileiras

que fizeram se IPO no período de 2004 a 2006, verificou que os dados sugerem
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que as empresas estavam crescendo e expandindo suas receitas e ativos,

resultados dos investimentos feitos em períodos recentes. 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,

Foi feita uma análise uni-variada para testar se houve variação na média dos

múltiplos estudados antes e depois do IPO, através de testes estatísticos de

igualdade de média. Na análise da variação das médias dos múltiplos, para os

IPOs de 2006 e de 2007, obtemos resultados significantes para o Grau de

Alavancagem Financeira, Rentabilidade do Patrimônio Líquido e Retorno sobre o

Capital Próprio(somente para os IPOs de 2006), o que significa que

estatisticamente houve variação na média desses múltiplos.

Para que pudesse ser testado o impacto das ofertas sobre os múltiplos numa

análise multi-variada, foram utilizados modelos econométricos diferenciados

para cada múltiplo, sendo organizados os dados em forma de painel.

Tanto para o modelo do Ebitda quanto para o da Margem Ebitda os resultados

demonstraram que o IPO teve impacto positivo sobre esses múltiplos. O

aumento do capital próprio disponível pode ter possibilitado um aumento de

investimentos e uma conseqüente melhora dos resultados operacionais das

empresas.

Para o impacto sobre o Grau de Alavancagem Financeira o modelo mostrou um

efeito negativo do IPO, o aumento de capital próprio disponível pode ter gerado

uma conseqüente diminuição da utilização do capital de terceiros.
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Apesar dos testes de média terem demonstrado que houve mudança para os

múltiplos de rentabilidade, analisando os modelos econométricos não podemos

afirmar que a variação teve como causa o IPO.

Numa análise geral encontramos grande evidência de que a oferta pública inicial

teve impacto sobre a capitalização das empresas analisadas. Essas empresas

viram sua capacidade de financiamento aumentada através de emissões

primárias, e seus acionistas controladores tiveram a possibilidade de diversificar

sua riqueza através de ofertas secundárias.

Essa capitalização possibilitou um aumento da geração de fluxo de caixa

operacional das empresas, possivelmente o aumento do capital próprio

disponível leva a um aumento do investimento em ativos operacionais, porém

isso não foi testado nesse trabalho.

A intenção desse trabalho foi analisar o impacto das ofertas públicas iniciais

sobre os fundamentos contábeis das empresas brasileiras, visto que essas

empresas não possuíam informações de mercado antes do IPO. Assim foi

possível comparar a situação antes e depois da oferta inicial, destacando os

principais efeitos.

O período englobado na amostra foi um período de grande crescimento

econômico, seria interessante posteriormente testar um período maior que

pudesse englobar diferentes ciclos econômicos e uma amostra maior.
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