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2020 se inicia para o mercado de

capitais no Brasil com boas

expectativas e a possibilidade da

consolidação de um novo ciclo

virtuoso e sustentado de crescimento

da importância do mercado de

capitais como fonte de captação de

recursos para empresas de médio e

grande porte, em grande parte

impulsionado pela maior presença

dos investidores institucionais locais e

de uma massa de novos investidores

pessoas físicas que apostam nesse

mercado em um cenário de taxa de

juros básica em sua mínima histórica.

 

Entendendo a importância do

momento para o planejamento de

investimentos dos próximos anos, e

consequentemente captação de

recursos, o Instituto de

Desenvolvimento do Mercado de

Capitais – IDMC reuniu as principais

notícias, estatísticas e estudos sobre o

tema em um guia prático e enxuto

para o público de empresários e

dirigentes de empresas brasileiras.

Organizado em 4 sessões temáticas

dedicadas ao ambiente político-

econômico, aos mercados de Fusões &

Aquisições, Dívida Corporativa &

Securitização e Listagem em Bolsas de

Valores, o IDMC apresenta as

principais tendências captadas por

especialistas de mercado e indica

projeções da própria instituição à

respeito de boas oportunidades para

empresas privadas.



AM B I E N T E  P O L Í T I C O -E C O N Ô M I C O
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Após um ano de 2019, em que a

performance da economia brasileira

frustrou as expectativas mais otimistas

pós-eleição presidencial de 2018, 2020

aparentemente será um ano marcado

por mais moderação com relação às

perspectivas sobre o crescimento do

PIB brasileiro. O tom moderado não

impede, no entanto, que se

reconheçam os primeiros efeitos na

melhoria dos indicadores de

confiança do empresariado do país e

dos primeiros passos das reformas

estruturais à nível federal, com

destaque para a aprovação da

Reforma da Previdência e a

consistente política do BACEN com

relação a taxa básica de juros. 

 

Para o ambiente macroeconômico

nacional, as estimativas de

economistas e instituições financeiras

consultados para edição do Boletim

Focus, indicam no relatório do dia

30/12/2019, que a projeção de

crescimento para 2020 subiu de

2,28% para 2,30%.

 

Em relação à inflação, a estimativa

para o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA – a inflação

oficial do país) deste ano subiu pela

oitava vez seguida, de 3,98% para

4,04% em 2019.

 

Vale constatar que, diferentemente do

que foi a década de 2010 em que a

performance das bolsas dos Estados

Unidos superou todos os outros

mercados ao redor do mundo, a

década que se inicia promete ser de

protagonismo de países emergentes.

Segundo especialistas, uma mudança

no fluxo de capitais pelo mundo que

pode privilegiar países em retomada

como é o caso do Brasil.

 

Reforça essa análise o relatório

recente da empresa de pesquisas

Research Affiliates, estimando que o

índice MSCI EAFE, que mede a

performance das bolsas dos países

ricos, ofereça retorno anualizado de

5,3% nos próximos dez anos, enquanto

as bolsas dos países emergentes terão

um ganho de 7,3%. Nesse mesmo

sentido, a manifestação de analistas

da gestora britânica Schroders,

indicam que os investimentos em

ações nos mercados emergentes serão

a melhor aposta até 2029, estimando

retornos anuais médios de 9% para as

economias em ascensão, contra 6%

nos Estados Unidos, 4,1% na zona do

euro e 3% no Reino Unido.
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Na visão do IDMC, a sequência de agendas reformistas e a manutenção de

políticas monetárias e fiscais conservadoras são fatores fundamentais para a

efetivação dos prognósticos no Brasil, assim como o ambiente econômico

internacional inspira cautela e pode afetar o ritmo da retomada do crescimento

do país, assim como do globo em geral. Ainda que existam poréns a se

observar, o cenário local deve prevalecer e sobrepor grande parte das tensões

internacionais, reforçando o caráter estrutural da retomada do movimento na

economia brasileira. 

AM B I E N T E  G L O BAL  T U M U L T UAD O  PARA  T RAN SAÇ Õ E S
D E  M&A  N Ã O  AF E TA  B O M  D E S E M P E N H O  E S P E RAD O
PARA  B RAS I L  E  AM É R I CA  LAT I NA

Pesquisa da Baker Mckenzie indica um recuo acima de 10% no volume global

transacionado em operações de M&A a serem observadas no mundo ao longo

de 2020 em comparação com 2019, principalmente em razão das incertezas

em torno de uma potencial guerra comercial entre EUA e China, além de

impactos do Brexit e baixo crescimento no bloco Europeu.

 

Esse recuo, que em volume também é esperado para a América Latina deve ter

impacto atenuado para o Brasil. A previsão de crescimento superior a 2% da

economia em 2020 tem trazido animação aos players da indústria de M&A, que

deve continuar renovando recordes, conforme avaliação do sócio-líder da

estrutura de Corporate Finance Advisory da Deloitte, Reinaldo Grasson. Um dos

fatores que jogarão a favor do fechamento de novas transações, na visão do

especialista, é o aumento no número de IPOs (oferta pública inicial de ações, na

sigla em inglês). Historicamente, processos de abertura de capital na bolsa

geram eventos de liquidez que possibilitam às companhias a aquisição de

concorrentes e a consolidação em seus segmentos. “No passado recente,

muitos IPOs em setores como educação e saúde motivaram uma série de

aquisições na sequência. Os processos de consolidação continuarão fortes em

segmentos como TI, saúde, educação, varejo e consumo”, disse Grasson à

reportagem de 23 de dezembro ao Valor Econômico.

 

A política de desestatização do governo federal – além de iniciativas de diversos

governos estaduais e municipais – também tende a impactar positivamente o

volume e o tamanho das transações de fusões e aquisições em 2020.
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Há correlação entre perspectiva de melhora econômica e aumento do

número de transações de M&A”, resume o sócio-líder em fusões e aquisições

da KMPG, Luis Motta. “Os últimos meses têm sido bastante fortes e há a

chance de o número de transações ser superior a mil neste ano, um recorde

para um único exercício”, diz Motta, da KPMG.

 

Outra BIG 4 reforça esse entendimento, analisando que a perspectiva de

melhora na economia fomenta investimentos de longo prazo, que são a

própria essência das operações de fusão, aquisição, compra de participação

ou incorporação. “O investidor de M&A vislumbra o longo prazo. Ao comprar

uma empresa hoje, ele enxerga um cenário positivo nos próximos cinco ou

dez anos”, relata na mesma matéria Leonardo Dell'Oso, sócio da PwC Brasil.

 

Na avaliação do IDMC, a expectativa de um bom desempenho da indústria

de M&A no Brasil em 2020 pode ser parcialmente ancorada nos resultados

de 2019. Segundo relatório da Transaction Track Record, as fusões e

aquisições na região da América Latina tiveram o Brasil como destaque,

sendo que 1.217 operações foram concretizadas no mês de novembro, tendo

um aumento de 10% em relação ao mesmo período no ano anterior,

enquanto o valor agregado de transações cresceu 48% para US$ 69.1 bilhões,

com base em 551 operações.

 

Mesmo com um arrefecimento nas operações em nível global, espera-se boa

performance da indústria de M&A no Brasil em 2020, em especial

envolvendo empresas de médio porte e movimentos de consolidação de

mercados, com players que aguardavam uma sinalização de melhora do

mercado para concluir as transações.



M E R CAD O S  D E  D Í V I DA  C O R P O RAT I VA  E
S E C U R I T I ZAÇ Ã O

06

No que tange o mercado de dívida , destaca-se o ano recorde que foi 2019 na

emissão de debêntures , que passou dos R$ 160 bilhões de recursos levantados .

Porém , em 2020 a previsão é de que , em termos de volume , seja um ano de

retração em comparação ao ano anterior em decorrência da reprecificação do

mercado , comprometendo a manutenção das estratégias de “liability

management” das grandes empresas privadas e listadas na B3 . 

 

Não obstante , ainda que o volume seja menor , as captações a serem feitas a

partir de agora serão efetivamente direcionadas à investimentos reais , ainda

que não seja possível precisar quando isso começará a acontecer . “Estamos

vendo sinais de que a economia começa a retomar nos setores imobiliário , de

transporte rodoviário , serviços , aeroportos , infraestrutura . Isso indica que vamos

ter um novo ciclo de investimentos em breve”, afirma Felipe Wilberg , diretor de

renda fixa e produtos estruturados do Itaú BBA em reportagem ao Valor

Econômico no dia 01/01/2020 .

 

Na avaliação do IDMC , as casas de estruturação de emissões de títulos de dívida

vêm , desde o segundo semestre de 2019 , reportando um incremento no

número de estreantes em busca de suas primeiras emissões , com fortes indícios

que parte das operações que não foram viabilizadas ainda em 2019 , deverão ,

com nova precificação , buscar liquidação ainda no primeiro semestre de 2020 .

 

Ao longo de 2019 o IDMC promoveu diversos fóruns e programas em torno dos

Certificados de Recebíveis do Agronegócio , CRA ’s , e os Certificados de

Recebíveis Imobiliários , CRI ’s , em resposta ao crescimento da importância

destes títulos no âmbito das captações de renda fixa no país . Mantêm-se a

percepção de que estes títulos seguem como uma boa porta de entrada para

companhias que ainda não estão ativas no mercado de capitais , utilizando-se

de boas estruturas de garantias líquidas para alavancar o crescimento das

companhias .
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Além do momento econômico

favorável, Marcelo Barbosa, presidente

da CVM( Comissão de Valores

Mobiliários), relata haver uma

percepção de adequação da

regulação, que também contribui

para impulsionar as ofertas, como é o

caso de produtos de renda fixa como

os CRIs e CRAs, conforme reportagem

em 10 de dezembro no Valor

Econômico.

 

 “Tem crescido bastante o número de

ofertas. Achamos que evidentemente

isso é uma combinação de

perspectivas favoráveis econômicas

com uma percepção de adequação

da regulação que existe hoje e da

supervisão. Nós esperamos que isso

continue com outros instrumentos”,

afirmou Barbosa.

 

 

De acordo com dados da ANBIMA

(Associação Brasileira das Entidades

dos Mercados Financeiro e de

Capitais), em 2019 os CRIs

movimentaram R$ 11,4 bilhões e os

CRAs cerca de R$ 10,9 bilhões, um

crescimento de 71% para os CRA’s e

37,5% para os CRI’s, em comparação

com o ano de 2018.

 

Em suma, o IDMC identifica que,

mesmo com um novo patamar de

precificação e novas praxes de

indexação nos produtos de renda fixa,

este continua a ser um caminho

virtuoso para médias e grande

companhias que desejam emitir seus

primeiros títulos no mercado de

capitais, readequar custo de capital e,

principalmente, utilizar dessa fonte de

recursos para financiar projetos de

investimento para os anos vindouros.

F O R T E  R E T O MADA  D E  E M I S S Õ E S  NA  B3  E M  2019
R E F O R ÇA  P R O J E Ç Ã O  D E  N O VA  O N DA  D E  I P O ’S  E M
2020

Já para o mercado de equity, a baixa dos juros representa uma grande

oportunidade para empresas menores finalmente conseguirem acessar o

mercado de capitais. Esse é o entendimento de Felipe Paiva, diretor de

relacionamento com clientes da B3: “Temos sido procurados por muitas

empresas pequenas que querem entender como podem acessar o mercado e

hoje há uma conjuntura favorável para que essas ofertas aconteçam”, afirma em

reportagem para o InfoMoney em 28 de dezembro.
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Ao longo dos seus anos de atuação em prol do desenvolvimento do mercado de

capitais brasileiro, o IDMC ressalta que uma das principais barreiras a uma maior

presença de empresas de médio e grande porte na bolsa de valores brasileira é o

tamanho médio das operações. Em conjunto com o custo de observância das

regulações aplicadas e o frágil momento econômico enfrentado pelo Brasil, o

desinteresse dos grandes bancos de investimento em liderar as ofertas de médio

porte foi uma das principais causas pelo pífio desempenho do mercado público

de equity no Brasil ao longo da última década.

 

Contudo, a situação parece estar se alterando, tendo em vista uma série de

medidas que as instituições nacionais têm se proposto a realizar, como é

exemplo o Banco ABC, que lançou recentemente uma plataforma para atrair

empresas com faturamento anual a partir de R$ 250 milhões a realizarem um

IPO e participou de evento realizado pelo IDMC em 3 de dezembro em Porto

Alegre, apresentando sua visão de como viabilizar ofertas menores no mercado

brasileiro.

 

Do mesmo modo, mudanças na legislação têm sido discutidas pelo Banco

Central, CVM e B3, no sentido de aproximar as companhias menores para a Bolsa

de Valores. “Estamos realizando uma revisão das nossas regras de oferta e

queremos contemplar alguns benefícios para empresas de porte intermediário”,

conforme indicado por Antonio Berwanger, superintendente de

desenvolvimento de mercado da CVM, à mesma reportagem.

 

Diante dessas iniciativas, aliadas ao momento de potencial econômico, o que

traz apetite ao investidor por maiores retornos, os especialistas entendem que

2020 deverá ser o ano em que ofertas de ações em valores bem mais modestos

que a média nacional devem finalmente ocorrer, o que traz, portanto, momento

bastante propício e oportuno para as empresas sobretudo familiares avaliarem as

novas possibilidades.

 

O IDMC enxerga para 2020 um ano mais movimentado para o mercado de

equity, inclusive em razão do progresso obtido pela ATS – America Trading

System – em sua longa jornada para o início da operação de uma segunda bolsa

de valores no Brasil. Os atores brasileiros no processo começam a se movimentar

também no sentido de responder à recente tendência de grandes ofertas de

empresas brasileiras de tecnologia, educação e serviços financeiros acontecerem

em mercados estrangeiros, como é o caso de Stone, PagSeguro, Afya

Educacional e XP Investimentos.

 



ACESSE NOSSO SITE PARA CONHECER NOSSA PROGRAMAÇÃO DE

EVENTOS E PROGRAMAS DE PREPRAÇÂO DE COMPANHIAS E EXECUTIVOS

Na preparação dessas empresas em suas possíveis jornadas aos mercados de M&A e

capitais, o Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais – IDMC lança para 2020

uma ampla programação de seminários, cursos de curta duração, programas de

certificação e missões internacionais para oferecer suporte e orientação adequada,

propondo uma abordagem eminentemente prática aos acionistas, executivos e às

próprias companhias para capturar as oportunidades que tendem a se apresentar nos

próximos anos.
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