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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou e comparou, durante o período de 2006 a 2014, os 

desempenhos de curto e de longo prazos de ações de empresas brasileiras e 

americanas que abriram capital por meio de operações de Initial Public Offering 

(IPOs). Procurou-se identificar nestes dois países, cujos mercados encontram-se em 

diferentes estágios de amadurecimento, como se deu o fenômeno do underpricing, 

definido como sendo o retorno de curto prazo equivalente à valorização do preço da 

ação em seu primeiro dia de negociação; e se houve underperformance, ou seja, 

destruição de valor das ações no longo prazo em relação a seus respectivos 

benchmarks. A metodologia utilizada foi a de Wealth Relative Buy-and-Hold. A 

amostra analisada consistiu de 253 empresas, das quais 104 brasileiras e 149 

americanas. Os resultados empíricos revelam que houve underpricing nos dois 

países, sendo que nos EUA foram superiores aos ocorridos no Brasil. Verificou-se 

que, em períodos de euforia do mercado (hot market), os níveis de underpricing 

aumentaram nos dois países. Já em momentos de crise, o efeito foi inverso e houve 

queda em ambos. No que se refere a underperformance, os comportamentos foram 

opostos entre os dois países. Enquanto que, no Brasil, os IPOs apresentaram 

destruição de valor no longo prazo em relação ao Ibovespa, nos Estados Unidos, as 

empresas que abriram seu capital superaram o desempenho do índice Standard & 

Poor´s 500. No caso do Brasil, os IPOs ocorridos na fase do boom do mercado de 

capitais, mais precisamente nos anos de 2006 e 2007, apresentaram retornos 

anormais negativos superiores ao da amostra integral, revelando uma relação inversa 

entre retornos anormais de longo prazo e underpricing. Excessão ocorreu quando se 

analisou o período pós-crise do subprime, quando as ações brasileiras também 

superaram o seu benchmark. 

 
Palavras-chave: IPO. Wealth Relative. Retornos anormais. Underprincing. 

Underperformance. 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The following work analyzed and compared, during the period between 2006 and 2014, 

the short and long term performance of Brazilian and American companies’ stocks that 

opened their capital through an Initial Public Offering (IPO). The objective was to 

identify in these two countries, whose markets find themselves in different stages of 

development, how the underpricing occurred and if the stocks showed evidences of   

underperformance. Underpricing is defined as the short-term return equivalent to an 

increase in a stock’s price in its first day of trading and underperformance is a loss of 

value in the long term when compared to the appropriate benchmark. The methodology 

used was the Wealth Relative Buy-and-Hold. The analyzed sample consisted of 104 

Brazilian companies and 149 American companies, totaling 253 companies. The 

empirical results show that underpricing existed in both countries, but it occurred with 

more intensity in the USA than in Brazil. Results also show that during periods of 

intense market activity (hot market), the level of underpricing increased in both 

countries. However, in times of crisis, the effect was reversed and a decrease in the 

level of underpricing happened in both countries. On the topic of underperformance, 

the countries displayed opposite behaviors. In Brazil, the IPOs showed a decrease in 

long-term value when compared to the Ibovespa index. However, companies that 

opened their capitals in the USA over performed when compared to the Standard & 

Poor’s 500 index. In Brazil’s case, a subsample of the IPOs that occurred during the 

boom of the capital markets, specifically in 2006 and 2007, showed negative abnormal 

returns superior to the complete sample, showing an inverse relationship between 

abnormal long-term returns and underpricing. An anomalous behavior occurred in the 

analysis of the period immediately following the Subprime crisis, during which Brazilian 

stocks also over performed when compared to their benchmark  

 

Key-Words: IPO, Wealth Relative, Abnormal Returns, Underpricing, 

Underperformance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A década de 2000 foi marcada por mudanças no fluxo de capitais global. 

Neste período, caracterizado pelo excesso de liquidez internacional, os mercados 

emergentes passaram a atrair mais recursos em função de boas perspectivas de 

crescimento. Este movimento levou o Brasil a apresentar um significativo aumento das 

operações de Initial Public Offering (IPOs), ofertas públicas iniciais de ações 

realizadas por empresas brasileiras de capital fechado que passaram a ter seus 

papéis negociados em bolsa de valores. Desde 2004 até 2014, foram realizadas 154 

operações desta natureza na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa), o que 

movimentou recursos da ordem de R$ 153,8 bilhões. 

Por outro lado, nos Estados Unidos, segundo Bargeron, Lehn e Zutter (2010), 

a Lei Sarbanes-Oxley, criada em 2002 após a quebra da Enron e de sua empresa de 

auditoria, a Arthur Andersen, ampliou as exigências e os níveis de governança para 

que as empresas pudessem ir a mercado ofertar suas ações, o que levou a uma 

redução nas operações de IPOs nos EUA, devido a este excesso de regulação e aos 

altos custos de compliance. Enquanto que no período de 1995 a 2001, o mercado de 

IPOs dos EUA representava 20% do total mundial, no período de 2002 a 2011, este 

percentual caiu para 11% (JENSEN; MARSHALL; JAHERA, 2012).  

O Brasil foi um dos países que se beneficiou deste cenário, sobretudo a partir 

de 2006, quando houve o fenômeno do boom dos IPOs. Segundo dados da 

BM&FBovespa (2015), foram realizadas 9 operações de IPOs em 2004, totalizando 

uma captação de R$ 6,2 bilhões; em 2005, também ocorreram 9 IPOs, num montante 

de R$ 5,4 bilhões; em 2006, houve 26 novas operações, perfazendo R$ 15,4 bilhões; 

em 2007, chegou-se a 64 emissões, totalizando R$ 55,6 bilhões. Este crescimento foi 

interrompido pela crise internacional de 2008, culminada com a quebra do Banco 

Leman Brothers. A partir deste evento, o mercado se desacelerou. Somando-se os 

anos de 2008 e 2009, foram realizadas no Brasil somente 10 operações de IPOs no 

valor total de R$ 31,3 bilhões, sendo que 42% deste volume foi concentrado em uma 

única transação envolvendo o Banco Santander (R$ 13,2 bilhões). 
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1.1 O MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL 

 

O mercado de capitais no Brasil apresentou crescimento significativo entre os 

anos de 2004 a 2009, período em que ocorreu o fenômeno denominado boom dos 

IPOs, sigla que, em inglês, significa inicial public offering e que, traduzindo para o 

português, quer dizer oferta pública inicial de ações. 

Durante o período de 2004 a 2014, foram realizados 152 IPOs, dos quais 116 

ocorreram entre 2004 a 2009 e os 36 restantes aconteceram no período 

complementar. O volume total de captações na década mencionada foi de R$ 153,8 

bilhões, o que, convertido em dólares a valores históricos, equivalem a USD 79,7 

bilhões (BM&FBOVESPA, 2015). A evidência deste boom pode ser percebida quando 

são analisados dados anteriores a 2004: entre 2000 e 2003 foram realizados somente 

17 IPOs, perfazendo um volume total de R$ 2,2 bilhões.  

No final do ano de 2014, a BM&FBOVESPA apresentava 442 empresas 

listadas, considerando os mercados tradicional, Bovespa Mais, Níveis 1, 2 e Novo 

Mercado. O valor total de capitalização de mercado destas empresas com base no 

mês de Outubro de 2015 era de R$ 2,06 trilhões, o equivalente a USD 533,4 bilhões 

(BM&FBOVESPA, 2015).  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criada em 1998, é o órgão 

regulador do mercado de capitais do Brasil. Até sua criação, quem controlava o 

mercado era o próprio Banco Central do Brasil. Em 2003, o processo de bookbuilding 

foi regulamentado e, desde então, tem sido o procedimento mais utilizado nas 

operações de IPOs. Segundo Saito e Pereira (2005), este mecanismo começa com 

um levantamento da demanda pelo papel feito pelos bancos de investimento junto aos 

investidores institucionais (fundos de pensão, gestores de fundos e seguradoras). 

Uma vez quantificada a demanda, o banco estruturador define diferentes faixas de 

preços para a ação e, para cada uma delas, são identificadas as respectivas 

quantidades de ações que os investidores pretendem adquirir. Quem ofertar os 

maiores preços leva a maior quantidade de ações. 

 

1.2 O MERCADO DE CAPITAIS DOS EUA 

 

As duas principais bolsas de valores dos EUA são a Bolsa de Nova York (New 

York Stock Exchange – NYSE) e a Nasdaq Stock Market (National Association of 
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Securities Dealers Automated Quotations). Além da NYSE e da NASDAQ, há uma 

série de redes de computadores denominadas de rede de comunicação eletrônica 

(electronic communication networks) que conectam os operadores entre si para as 

negociações de ações. Além das empresas norte-americanas, muitas empresas 

estrangeiras também estão listadas nestas bolsas (BREALEY; MYERS; ALLEN, 

2013).  

A NYSE foi criada em 1792. É a maior e mais antiga bolsa de valores dos 

Estados Unidos. Os negócios envolvendo compra e venda de ações ocorrem por um 

sistema de leilão, baseado em pregão de viva-voz. 

A NASDAQ é a primeira bolsa de valores eletrônica do mundo e o maior 

mercado eletrônico dos Estados Unidos. Diferentemente da NYSE, não opera por 

sistema de leilão e não há pregão de viva-voz. Neste caso, as negociações se dão 

diretamente entre investidores e um grupo de dealers (intermediários) profissionais 

por meio de sistemas eletrônicos (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013). 

Segundo seus respectivos annual reports de 2014, estão listadas na NYSE 

2.410 empresas, com valor total de capitalização de mercado da ordem de USD 27 

trilhões. Já a NASDAQ é composta por 2.782 empresas com valor total de 

capitalização de mercado de USD 9,1 trilhões.  

A Securities and Exchange Commission (SEC) é a agência reguladora do 

mercado de capitais norte-americano. Foi criada em 1934, logo após a Grande 

Depressão de 1929. Desde 1994, predomina o processo de bookbuilding na definição 

dos preços de oferta dos IPOs. 

 

 

 



 

 

18 

2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

 

Este trabalho teve por objetivo geral analisar e comparar os desempenhos no 

período de 2006 a 2014 de ações de empresas que fizeram IPOs nos mercados 

brasileiro e americano.  

Para isto, procurou-se identificar uma ferramenta econométrica adequada 

para este estudo comparativo que envolveu operações de abertura de capital 

ocorridas em países com estruturas de mercado de capitais em estágios diferentes e 

em momentos distintos.  Uma vez definida a metodologia, foram calculados os 

desempenhos das ações de cada país em bases comparáveis.  

Como objetivo específico, foi obtida uma base de dados de empresas 

americanas e brasileiras que fizeram IPOs no período de 2006 a 2011. A partir desta 

base, foram calculados os retornos e os retornos anormais das ações.  

A metodologia utilizada foi a do Wealth Relative Buy-and-Hold (WRBH), pela 

qual os retornos das ações são calculados em relação a seus benchmarks, os quais 

foram definidos como sendo os índices Ibovespa para os papéis brasileiros e o 

Standard &Poor´s 500 para os americanos. Os preços das ações utilizados para o 

cálculo do WRBH foram os preços ajustados por proventos.  

O presente trabalho procurou complementar a literatura já existente a respeito 

dos fenômenos de underpricing e underperformance em IPOs, mediante a utilização 

de dados atualizados considerando os eventos macroeconômicos recentes e buscou 

analisar comparativamente o comportamento dos preços das ações de empresas que 

abriram seu capital em economias e em mercados com diferentes estágios de 

amadurecimento, liquidez, maturidade e eficiência, como é o caso de Brasil e EUA.  

Foram analisados os desempenhos de curto e de longo prazos das ações. Os 

horizontes de tempo definidos como sendo de curto prazo foram: o 1º. dia de 

negociação (underpricing) e os primeiros 30, 60 e 90 dias de rentabilidades 

acumuladas; a análise de longo prazo contemplou os resultados acumulados 

referentes ao 1º., 2º. e 3º. anos após a data dos IPOs. 

A partir disto, procurou-se identificar como se comportaram nos dois países 

os fenômenos do underpricing, definido como sendo a valorização do preço da ação 

em seu primeiro de negociação e da underperformance, ou seja, se houve destruição 

de valor no longo prazo em relação a seus benchmarks.   



 

 

19 

O período escolhido coincide com a fase do boom do mercado de capitais 

brasileiro e pode ser dividido em duas fases: pré-crise do subprime, que vai de 2006 

até Setembro de 2008 e o pós-crise do subprime, compreendendo o período de 

Setembro de 2008 a 2011. Esta crise foi um divisor que interrompeu um período de 

estabilidade econômica e de forte crescimento econômico mundial, alimentado 

sobretudo pela forte demanda por commodities pela China, que, até então, vinha 

apresentando elevadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), da 

ordem de 10% a/a.  Após a crise, a economia norte-americana entrou em forte declínio 

e a China vem se desacelerando, o que acabou impactando a economia brasileira. 

Consequentemente, a partir de 2009, o mercado de capitais sofreu uma queda e as 

operações de IPO foram reduzidas. 

O período analisado foi precedido pela Lei Sarbanes-Oxley (SOX) que, 

implantada nos Estados Unidos em 2002, ampliou os padrões de exigência e os níveis 

de governança corporativa para que as empresas pudessem acessar o mercado de 

capitais e emitir novas ações. 

Nossa contribuição para explicar os fenômenos do underpricing e da 

underperformance deverá estar amparada à luz das teorias de agência, assimetria de 

informações, signaling e windows of opportunities, uma vez que neste mercado podem 

existir vários atores com interesses conflitantes: o emissor, o underwriter, o private 

equity, a BM&FBovespa e os investidores.  

Entender de que forma se comportaram as empresas que abriram seu capital 

numa economia madura como a americana é importante para que se analise o que 

pode estar dando certo ou errado no mercado de capitais brasileiro.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na parte 3 é feita uma revisão 

da literatura a respeito de desempenho de curto e de longo prazos em IPOs. Está 

subdividida em dois itens: uma visão de curto prazo baseada no underpricing e outra 

visão de longo prazo que aborda a underperformance. Na parte 4, são apresentados 

a base de dados, a metodologia e os resultados empíricos. Por fim, o ítem 5 contém 

a conclusão do trabalho. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Uma oferta pública inicial de ações, também denominada de Initial Public 

Offering (IPO), consiste na transformação de uma empresa de capital fechado em 

aberto, o que significa que a empresa passa a ter suas ações negociadas em bolsas 

de valores. A oferta primária ocorre quando são vendidas novas ações para levantar 

fundos adicionais para a empresa. Já na oferta secundária, os acionistas existentes 

decidem vender uma parte de suas ações e, neste caso, os recursos não entram no 

caixa da empresa (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013).  

Depois de realizada a oferta inicial, é comum as empresas voltarem a acessar 

o mercado de capitais para novas emissões de ações, as chamadas SEOs, sigla que 

representa seasoned equity offerings.  

Segundo Assaf Neto (2000), um IPO possibilita uma redução do risco da 

empresa em função de uma maior participação do capital próprio em sua estrutura de 

capitais, o que facilita o acesso ao crédito. Além disso, ao disponibilizar mais 

informações ao mercado, melhora sua imagem e reputação. 

Para Brealey, Myers e Allen (2013), a administração de uma empresa de 

capital aberto envolve elevados custos de comunicação junto ao mercado, sobretudo 

após a aprovação da Lei Sarbanes-Oxley, criada em 2002 nos EUA para evitar a 

repetição de escândalos corporativos que causaram o colapso da Enron e da 

WorldCom. 

A literatura existente relacionada ao desempenho de empresas que abriram 

seu capital nas bolsas conclui que, em geral, estas ações apresentam retornos 

positivos significativos no seu primeiro dia de negociação, fenômeno este denominado 

de underpricing. Porém, no longo prazo, o desempenho tem sido predominantemente 

negativo, caracterizando underperformance, ou seja, desempenho abaixo do índice 

de referência do mercado. 

Os principais autores que analisaram underpricing e underperformance 

encontraram respostas para estes fenômenos nas teorias de agência, assimetria de 

informação, signaling e windows of opportunity.  

A Teoria de Agência surgiu em função da separação entre propriedade e 

gestão das empresas. Segundo os autores seminais Jensen e Meckling (1976), por 

meio de um contrato, os gestores assumem o papel do acionista na tomada de 

decisões da firma. Considerando que acionistas e gestores são ambos maximizadores 
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de utilidade, segundo os autores, há boas razões para se acreditar que os gestores 

não irão sempre agir no sentido de fazerem o melhor para o interesse dos acionistas. 

Assim, como forma de minimizar este problema, os acionistas devem investir 

no monitoramento das atividades dos gestores e estabelecer incentivos adequados 

para que estes não tomem medidas que prejudiquem os interesses dos donos da 

empresa. Estes custos são denominados de custos de agência. 

Num processo de IPO, a existência de assimetria de informações ocorre por 

que a empresa emissora e as instituições envolvidas na operação, os underwriters, 

em geral, possuem mais informações que os investidores.  

Segundo Rock (1986), a assimetria de informações ocorre por que há dois 

tipos de investidores: os bem informados e os não informados. Os primeiros, por 

possuírem maior quantidade de informações, se aproveitam deste fato e evitam 

adquirir papéis de baixa qualidade, concentrando seus investimentos em ações com 

melhores retornos no aftermarket. Quanto aos investidores não informados, estes irão 

alocar seus recursos em ambos os papéis, tanto nos de boa qualidade quanto nos de 

qualidade inferior, mas com maior probabilidade nestes últimos.  

Miller (1977), em seu trabalho, afirma que os investidores possuem 

expectativas heterogêneas em relação ao valor da firma. Os investidores mais 

otimistas são os que compram os IPOs. Com o passar do tempo, as variações de 

opiniões decrescem e a avaliação pelo investidor marginal converge em direção ao 

valor médio estimado pelo mercado e, por isto, o preço se ajusta. 

A Teoria da Sinalização (Signaling), de Spence (1973) está baseada na idéia 

de que agentes transmitem sinais ao mercado que podem alterar a compreensão das 

variáveis de risco de uma empresa. Como exemplos de sinais positivos ao mercado e 

que podem melhorar a precificação e a performance dos IPOs podem ser citados a 

qualidade do underwriting, a empresa de auditoria contratada, o nível de governança 

corporativa adotada e a capacitação técnica dos gestores das empresas. Segundo 

Allen e Faulhaber (1989), empresas que abrem seu capital e que sinalizam ao 

mercado ter boa qualidade tendem a voltar ao mercado em operações bem-sucedidas 

de SEO, levantando novos recursos em melhores condições do que quando por 

ocasião do IPO.  

A teoria da windows of opportunity pode, em determinadas situações, 

contrariar proposições clássicas como a teoria do pecking order de Myers (1984), por 

que pode alterar a hierarquia das fontes de financiamentos das empresas em função 
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das oportunidades de mercado. Pode também se contrapor à teoria da eficiência de 

mercado de MM (1958), a qual Ross, Westerfield e Jaffe (1995) definem como uma 

situação em que os preços correntes praticados no mercado de capitais refletem o 

valor presente subjacente dos títulos e não há possibilidades de lucros extraordinários 

mediante a utilização das informações que estão disponíveis a todos os participantes 

do mercado. 

Ritter (1991) afirma que os gestores das firmas e os bancos de investimento 

se aproveitam de janelas de oportunidade (windows of opportunity) para vender ações 

no mercado a preços acima do seu real valor, aproveitando-se do otimismo dos 

investidores. É a denominada teoria do equity market timing (EMT) que, segundo 

Baker e Wurgler (2000), refere-se à prática de emitir ações a preços altos e readquiri-

las a preços baixos num segundo momento. 

Dados históricos anuais revelam que a quantidade de IPOs varia 

significativamente ao longo dos anos. Diversos estudos, dentre eles os de Ibbotson e 

Jaffe (1975) e Ritter (1984), associam este fenômeno à existência de períodos 

denominados hot e cold IPO market. Segundo estes autores, períodos hot market 

estão associados a um maior número de emissões e, consequentemente, a um maior 

underpricing. Já os períodos cold market se caracterizam por um menor número de 

emissões associados a menores ganhos de curto prazo. 

 

3.1 O UNDERPRICING  

 

Sob a ótica dos retornos de curto prazo em IPOs, há vários estudos que 

analisam o fenômeno do underpricing, denominação que se dá aos ganhos de capital 

da ação em seu primeiro dia de negociação. Nesta linha podem ser citados Ibbotson 

(1975), autor seminal, além de Beatty e Ritter (1986), Grinblatt e Hwang (1989), 

Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), Neill, Perfect e Wiles (1999), Ritter e Welch 

(2002), Gleason, Johnston e Madura (2008), Sahoo e Rajib (2011) e Uddin e Raj 

(2012). No Brasil, também há alguns trabalhos, dentre os quais se destacam Famá e 

Silva (2011), Eller (2012) e Minardi, Ferrari e Tavarez (2013).  

Estes estudos revelam que o ganho de capital da ação em seu primeiro dia 

de negociação tende a ser elevado, o que configura uma precificação inicial da ação 

abaixo do seu valor de mercado. Este underpricing pode ser calculado pela variação 

entre o preço de lançamento e o preço final do primeiro dia de negociação. Tal 
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constatação suscita questionamentos quanto à eficiência do processo de colocação 

de ações no mercado e nos remetem às teorias de assimetria de informações e de 

agência.  

Ibbotson (1975) foi pioneiro ao avaliar o fenômeno do underpricing na Bolsa 

de Nova York ao analisar IPOs no período de 1960 a 1969. O resultado encontrado 

foi um deságio médio no valor da oferta inicial da ordem de 11,4% em relação ao preço 

de fechamento da ação em seu primeiro dia de negociações. Segundo o autor, esta 

evidência revela que há demanda para venda da ação a preços superiores aos 

inicialmente negociados e os preços se ajustam no afermarket. 

Outro estudo mais recente, o de Ritter e Welch (2002), analisou IPOs 

realizados nos EUA entre os anos de 1980 e 2001, confirmando novamente a 

existência de underpricing. O retorno médio de sua amostra no primeiro dia de 

negociação das ações foi positivo em 18,8%. Cerca de 70% das ações apresentaram 

preço de fechamento superior ao preço de emissão e somente as empresas que foram 

denominadas de não operacionais é que não apresentaram valorização. Embora não 

apresentem uma explicação para a existência do fenômeno, afirmam que a assimetria 

de informações não é sua principal causa e sugerem que futuros estudos sejam 

direcionados para entender o problema sob a ótica do conflito de agência que, 

acreditam, seja o principal responsável para o underpricing. 

Seguindo a mesma linha, alguns autores procuraram entender as causas que 

levam à recorrência deste fenômeno e apontaram a Teoria de Agência de Jensen e 

Meckling (1976) como uma das principais causas.  

Beatty e Ritter (1986) estabeleceram uma relação entre underpricing e 

posição de mercado dos bancos de investimentos. Para manter ou elevar sua 

participação no mercado de capitais, o agente financeiro deve satisfazer tanto o 

interesse dos investidores quanto o da empresa emissora, sem ferir o seu capital 

reputacional. Argumentam que o underpricing é forçado pelos banqueiros para não 

correrem o risco de perda de futuros investidores. Para que tenham sucesso na 

estruturação, é necessário que haja possibilidades de ganhos para os investidores 

sem depreciar em excesso o valor da ação para os emissores. Este aspecto gera 

custos de agência devido ao conflito de interesses entre os participantes do processo 

e pode ser explicado pela Teoria de Agência.  

Segundo Grinblatt e Hwang (1989), o preço da ação definido no processo de 

IPO caracteriza-se por estar abaixo do seu valor justo. Para os autores, este fenômeno 
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pode ser entendido como uma moeda de troca entre o agente financeiro e a empresa 

emissora. Também justificando o fenômeno pela ótica da Teoria de Agência, afirmam 

que este deságio inicial tem por finalidade favorecer a instituição financeira que 

estrutura a operação e garantir a oferta das ações.  

À luz da Teoria de Assimetria de Informações, Aggarwal, Leal e Hernandez 

(1993), em seu estudo, examinaram e compararam a performance de IPOs na década 

de 1980 no Brasil, Chile e Mexico, países da America Latina que mais desenvolveram 

seus mercados de capitais no período. Os resultados encontrados confirmaram 

excessos de retornos de curto prazo associados ao evento IPO. Os underpricings 

verificados foram de 78.5%, 16.7% e 2.8%, respectivamente para Brasil, Chile e 

México. Apontam para o problema da assimetria de informação que consideram mais 

crítica em países emergentes. Por conta disto, consideram os underwriters como os 

principais responsáveis por elevar os descontos iniciais no preço de oferta das 

empresas com o objetivo de compensar eventuais quedas de desempenho no longo 

prazo, em função da possibilidade das mesmas se revelarem ser de baixa qualidade. 

Outro grupo de autores procuraram associar o underpricing ao conceito de 

risco, justificando o fenômeno também sob a ótica da Teoria da Assimetria de 

Informações.  

O estudo de Neill, Perfect e Wiles (1999) aponta para a dificuldade em se 

medir o risco sistêmico de uma firma que vai a mercado para um IPO por que não há 

dados históricos de retornos em momentos anteriores ao da oferta. Utilizando como 

base a amostra de Ritter (1991), seu estudo envolveu firmas que abriram seu capital 

no período de 1975 a 1984. Foram analisados os Betas (β) destas firmas com base 

numa série temporal de 72 meses no período pós-IPO e verificou-se queda nos Betas 

(β), sobretudo nos primeiros 14 meses. Concluíram que o efeito informação propiciado 

pela abertura de capital explica esta redução do risco ao longo do tempo. 

Gleason, Johnston e Madura (2008) também analisaram o fenômeno do 

underpricing sob a ótica de riscos e encontraram evidencias de que o Beta (β) da 

empresa no aftermarket e o underpricing do IPO são correlacionados, o que implica 

que a precificação inicial abaixo do valor justo tem por finalidade compensar os riscos 

associados às incertezas dos investidores.  

Na mesma linha também estão Sahoo e Rajib (2011) que, ao realizarem 

estudos no mercado de ações indiano entre os períodos 2002 a 2007, encontraram 

evidências de que risco e incerteza em operações de IPO afetam o underpricing. 
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Afirmaram ainda que a existência de assimetria de informações entre os investidores 

bem informados e os menos informados requer um nível de underpricing capaz de 

manter o interesse dos investidores, sobretudo daqueles menos informados e mais 

sujeitos a perdas no mercado de ações.  

Uddin e Raj (2012), também apresentaram em seu trabalho uma relação 

positiva entre risco do IPO no aftermarket e o underpricing no mercado de capitais do 

Golfo Persico. O estudo envolveu dados de seis países (Arábia Saudita, Emirados 

Árabes Unidos, Kwait, Catar, Bahrain e Oman), com empresas listadas durante o 

período de 2003 a 2010. Baseado na assimetria de informações, este estudo 

evidencia ainda que as incertezas que envolvem uma operação de IPO continuam na 

fase posterior à abertura de capital, até que haja um ajuste nos preços de mercado. 

No modelo apresentado, foi utilizado o Beta (ex-post) como fator de risco de mercado 

calculado com base nos retornos de 52 semanas pós-IPO. 

No Brasil, também foram feitos alguns trabalhos a respeito do fenômeno do 

underpricing.  

Famá e Silva (2011) procuraram identificar anomalias no mercado de capitais 

do Brasil. Em análise que envolveu 106 processos de IPOs entre os anos de 2004 e 

2007 e aplicando o conceito de cumulative abnormal returns (CAR), identificaram 

retornos anormais positivos no primeiro dia de negociação entre 4,80% a 9,26%. 

Segundo os autores, tal comportamento no mercado brasileiro de IPOs pode ser 

atribuído a fatores como o excesso de confiança dos investidores, o que está 

associado à teoria de windows of opportunity. 

Eller (2012) também seguiu a mesma linha ao analisar uma amostra com 126 

IPOs ocorridos no Brasil entre 2004 a 2011. Também utilizando o conceito de 

cumulative abnormal returns (CAR), conclui que houve underpricing de 3,47% ao 

comparar os retornos no primeiro dia de negociação dos papéis em relação ao 

benchmark, o índice Ibovespa.   

Estudo de Minardi, Ferrari e Tavares (2013) envolveu empresas brasileiras 

que fizeram IPOs entre os anos de 2004 e 2008. Utilizando a metodologia baseada 

no cumulative abonormal return (CAR), os resultados apresentados mostraram que 

houve underpricing no curto prazo. A partir desta base de dados, ao compararem 

empresas que eram controladas por fundos de Private Equity ou de Venture Capital 

com as demais empresas, observaram que a presença deste tipo de controle 

societário em fase pré-IPO sinaliza ao mercado melhor qualidade das empresas o que 
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propiciou menores underpricincings. Justificaram esta diferença com base nos 

melhores níveis de governança corporativa e de gestão nas empresas que são 

gerenciadas por estes fundos. 

 

3.2 UNDERPERFORMANCE 

 

Trabalhos que abordam o conceito de underperformance em IPOs e que são 

referência obrigatória como, por exemplo, os de Ritter (1991), Loughran e Ritter 

(1995), Ritter e Welch (2002) e Gompers e Lerner (2003) analisaram o desempenho 

de IPOs no longo prazo e concluíram que os retornos são, em geral, negativos. As 

razões para tal comportamento também estão amparadas, segundo os autores, nas 

teorias de agência, assimetria de informações, signaling e windows of opportunity.  

Ritter (1991) analisou empresas que abriram capital no mercado dos EUA 

entre os períodos de 1975 a 1984 e concluiu que houve underpricing no momento dos 

IPOs e que estas firmas apresentaram baixo desempenho de longo prazo, com média 

de retornos inferior em 27% em relação a de empresas de mesmo tamanho e 

segmento que não emitiram ações. As causas apontadas foram; i) excesso de 

otimismo (hot market) sobretudo com as empresas mais novas e com grandes 

oportunidades de crescimento; ii) falhas na mensuração de risco. 

Na mesma linha, Leleux (1993) também cita o excesso de confiança em 

períodos de hot market para explicar a baixa performance de longo prazo das ações. 

Segundo o autor, os investidores são levados a adquirir ações no curto prazo com 

preços superestimados e o mercado se encarrega de, no longo prazo, efetuar as 

correções de preços levando à underperformance. Aponta a negativa correlação entre 

os preços iniciais da ação e o desempenho de longo prazo. Assim, o que se verifica 

neste trabalho é que o comportamento do mercado de ações francês não difere do 

verificado em vários outros estudos empíricos realizados nos EUA. No período de 36 

meses após a emissão das ações, as ações emitidas no mercado francês 

apresentaram média de retornos 11,2% inferior em relação aos índices de mercado. 

Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), ao compararem a performance de IPOs 

na década de 80 no Brasil, Chile e Mexico, verificaram que, no curto prazo, houve 

underpricing e, no longo prazo, o fenômeno da underperformance fica evidente. O 

desempenho de longo prazo foi calculado pelos retornos médios ajustados a mercado 

com base no acumulado de três anos pós-IPO, os quais ficaram negativos em -47.0% 
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(Brasil), -23.7% (Chile) e -19.6% (Mexico). Justificaram este comportamento pela ótica 

da Teoria de Assimetria de Informação, que consideram crítica em países 

emergentes, em função do tamanho do mercado de capitais nestes países e pelo fato 

de serem pouco desenvolvidos. 

Segundo estudo de Loughran e Ritter (1995) feito no mercado dos EUA 

durante o período entre 1970 a 1990, empresas que fizeram IPOs e SEOs têm 

apresentado baixos retornos de longo prazo da ordem de 5% a 7% ao ano nos cinco 

anos após as ofertas de ações. Portanto, abaixo de outras empresas não emissoras 

do mesmo porte e segmento, cujos retornos foram maiores no mesmo período, entre 

12% a 15%. Outra evidência encontrada no estudo é de que firmas que emitem ações 

em períodos menos favoráveis para o mercado de capitais obtém retornos melhores 

do que firmas que se aproveitam de janelas de oportunidade, expressão em português 

que remete à teoria baseada em windows of oppportunity. Concluíram que a 

explicação para este fenômeno pode estar associada ao aproveitamento de 

momentos de otimismo de mercado que levam a sobrevalorização dos ativos, 

sobretudo em empresas jovens com possibilidades de rápido crescimento, com perfis 

potenciais semelhantes às de empresas bem-sucedidas, como é o caso da Microsoft.  

Shultz (2003) segue a mesma linha de pensamento de Loughran e Ritter 

(1995) e afirma em seu artigo que a underperformance é bastante provável de ser 

observada ex-post, mas, este fato, segundo o autor, não é um indicador de que o 

mercado seja ineficiente. Sua premissa também é a de que as firmas emitem mais 

ações quando o mercado está aquecido e com os preços elevados, aproveitando-se 

do market timing sem que se possa prever os resultados futuros. Denomina este 

fenômeno como pseudo market timing. Uma outra característica apontada pelo autor 

é a de que IPOs ocorridos em períodos de mercado aquecido tendem a apresentar 

retornos inferiores se comparados a outros IPOs que ocorreram em períodos de baixa 

atividade do mercado de capitais. Ainda segundo Schultz (2003), a decisão de ir a 

mercado coincide com períodos de preços elevados e não possui relação com 

resultados futuros esperados.  

O estudo de Ritter e Welch (2002), ao analisar um portfólio de empresas que 

fizeram operações de IPO entre 1980 a 2001 nos EUA, mostra que o retorno médio 

de mercado foi negativo em – 23,4%, considerando um horizonte de 3 anos após a 

abertura de capital. Relatam a irracionalidade dos agentes, a assimetria de 

informações e os conflitos de agência como as principais causas para este padrão de 
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desempenho. Apontam a dificuldade em se mensurar os fundamentos da firma de 

maneira adequada de tal forma a refletirem corretamente nos preços dos IPOs. 

Afirmam ainda que os dados contábeis refletem informações do passado enquanto 

que as precificações dos IPOs devem se basear nas oportunidades de crescimento 

no futuro, que são incertas e sujeitas a risco. Concluem que as condições de mercado 

e o aspecto comportamental do investidor são os fatores mais importantes na decisão 

pela abertura de capital. 

O estudo de Gompers e Lerner (2003), que analisou IPOs realizados entre os 

anos de 1935 a 1972 nos Estados Unidos, serve como contraponto a estes trabalhos. 

Embora tenham encontrado evidências de underperformance na amostra, o resultado 

encontrado não apresentou consistência estatística. Quando utilizado modelo 

baseado no Buy-and-hold Abnormal Returns (BHAR), o desempenho das ações foi 

inferior ao benchmark utilizado, porém, quando da utilização do método baseado no 

Cumulative Abnormal Return (CAR), os resultados apontados não se confirmaram. 

Seu trabalho aborda o aspecto comportamental como uma das possíveis causas do 

fenômeno ao questionar a racionalidade do investidor e sugere estudos para validação 

do conceito de eficiência de mercado. 

Sob as óticas das teorias de windows of opportunity e de assimetria de 

informação, Derrien (2005) analisa o impacto do comportamento dos investidores na 

precificação dos IPOs, o que pode levar a um processo de sobrevalorização dos ativos 

no momento da abertura de capital e elevados retornos iniciais no pós-IPO, porém 

seguidos de baixa performance de longo prazo. Relata o período de euforia de 

mercado nos anos 1999 e 2000, quando um grande número de empresas emitiu ações 

nos EUA, captando um total de 123 bilhões de dólares que renderam outros 62 bilhões 

de dólares de retornos iniciais. O autor utiliza a expressão hot issue, ao afirmar que 

as empresas se aproveitam de janelas de oportunidade que surgem em função de 

ondas de otimismo dos investidores. O autor credita este fenômeno ao 

comportamento dos investidores, os quais denomina de noise traders, caracterizados 

por serem tipicamente pequenos, ocasionais e não bem informados. Sua influência 

sobre a demanda pelos ativos acaba inflacionando os preços das ações, gerando 

ganhos imediatos aos flippers, operadores de curto prazo.  

Outros autores também abordaram o fenômeno da underperformance 

amparadas nas teorias de agência e assimetria de informações, porém com enfoque 

em indicadores contábeis. 
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Nesta linha, Jain e Kini (1994) afirmam em seu estudo que empresas adotam 

critérios e procedimentos contábeis diferenciados na fase anterior à da abertura de 

capital, objetivando com isto obter melhores preços de emissão nos IPOs. Além de 

abordarem este aspecto envolvendo a Teoria de Agência, citam também a existência 

do fenômeno da windows of opportunity nas operações de IPOs. Apontam um 

significativo declínio na performance operacional de empresas que abrem seu capital, 

evidenciado pelas quedas dos indicadores market-to-book ratio, preço sobre lucros, 

lucros por ação, retorno sobre os ativos (ROA) e o índice fluxo de caixa em relação 

ao total de ativos. Concluem que o problema decorre de elevados múltiplos na fase 

pré-IPO, os quais apresentam queda com o passar do tempo. Segundo os autores, 

estes resultados sugerem que os investidores acreditam que a expectativa de 

crescimento dos ganhos continuará ao longo do tempo, o que acaba não ocorrendo. 

As respostas encontradas neste trabalho foram: i) o excesso de caixa oriundo do IPO 

leva a empresa a investir com menor critério em projetos que não geram valor, 

fenômeno este que pode ser explicado pela Teoria de Agência descrito por Jensen 

and Meckling (1976); ii) as empresas emitem suas ações em períodos caracterizados 

por bons desempenhos e sabem que não conseguirão mantê-los no longo prazo 

(windows of opportunity); iii) há manipulação de números contábeis na fase anterior à 

da abertura de capital (assimetria de informações). 

Um outro trabalho que também aborda a questão envolvendo a adoção de 

critérios contábeis diferenciados foi apresentado por Teoh, Wecj e Wong (1998). Este 

estudo, que envolveu IPOs no período de 1980 a 1992 nos EUA, revela que os 

retornos das ações apresentaram gerenciamento de ganhos na fase pré-IPO. 

Apontaram evidências de que, em períodos anteriores à emissão, os executivos 

buscam reportar excessos de geração de caixa para aumentar o valor de suas ações. 

Afirmam que as empresas de capital fechado, por serem caracterizadas pela escassez 

de informações, podem elevar sua geração de caixa de diversas maneiras: i) 

reconhecimento de receitas com base em vendas a crédito; ii) postergação da 

contabilização de despesas ao adotar menores níveis de provisionamento de perdas; 

iii) diferimento de despesas quando o caixa é adiantado a fornecedores. O resultado 

verificado nestas empresas foi um desempenho médio da ordem de 20% abaixo das 

demais firmas do mercado, considerando-se um horizonte de três anos subsequentes 

aos das ofertas iniciais. O trabalho relata que quanto mais elevados são estes critérios 

contábeis discricionários, menores são os desempenhos de longo prazo das ações. 
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Concluíram ainda que os investidores tendem a ser guiados por prospectos que, na 

maioria das vezes, podem estar relatando ganhos não usuais por conta de 

procedimentos meramente contábeis. Os autores relataram ainda que estes critérios 

tendem a persistir no pós-IPO, sob pena de risco de perda de reputação e da 

confiança nos underwriters.  

Por sua vez, Purnanandam e Swaminathan (2004) realizaram um estudo 

envolvendo IPOs nos EUA durante o período de 1980 e 1997. Constataram que a 

maioria destas ações estavam sobrevalorizadas entre 14% a 50% por ocasião do 

evento IPO, considerando avaliação por múltiplos (price-to-EBITDA1, price-to-sales 

and price-to-earnings), quando comparadas com empresas do mesmo porte e setor. 

Este resultado revelou a existência de projeções de crescimento superestimadas 

quando as empresas eram apresentadas em road shows. Como decorrência disto, os 

retornos de longo prazo ficaram prejudicados, fazendo com que os preços iniciais de 

oferta fossem corrigidos até atingirem um patamar mais baixo, equivalente ao preço 

justo. O excesso de otimismo foi a causa apontada pelos autores para a não 

concretização das premissas de crescimento e lucros, que acabaram ficando aquém 

do inicialmente estimado, no momento da abertura de capital. 

Segundo Demers e Joss (2007), apesar das evidências de anomalias 

negativas nos retornos das empresas que passaram pelo processo de IPOs, pouco 

tem sido estudado a respeito dos fatores específicos das firmas responsáveis por 

eventuais perdas de valor. Seu modelo consiste sobretudo de informações contábeis 

e financeiras, as quais consideram serem fatores determinantes do desempenho de 

empresas. Ao analisarem operações de IPO nos EUA no período de 1980 a 2000, 

conseguiram mostrar que as informações contábeis e financeiras, quando fielmente 

apresentadas, desempenham papel crítico na captura de riscos relevantes nos 

diversos setores da economia. Afirmam que um modelo consistindo, 

predominantemente, de variáveis contábeis possui boa capacidade de estimar risco 

de perdas de valor em IPOs. 

Na mesma linha de pensamento, Brav et all (2009), ao analisarem os baixos 

retornos das ações no longo prazo, levantaram como possíveis causas as 

características específicas de risco das empresas emissoras como tamanho da firma 

e índice book-to-market, colocando em questionamento o Capital Asset Pricing Moldel 

                                            

1 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)  
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(CAPM) de Sharpe (1964), baseado em uma única variável. Partem da hipótese de 

que firmas de pequeno porte e as que possuem elevados índices book-to-market 

tendem a apresentar maiores taxas de retorno no longo prazo. Examinaram esta 

questão sob a ótica de como as instituições financeiras precificam seus empréstimos 

para as firmas. Concluíram que a precificação de risco é a mesma para empresas 

similares, independentemente se a firma é emissora ou não de novas ações. 

Constataram que os retornos esperados sobre títulos de dívida de firmas que emitem 

ações tendem a cair após a oferta de ações, concluindo que o risco da firma após 

operações de IPO e SEO diminui em função do incremento de tamanho da firma por 

conta da emissão de ações.  

Sob a ótica da teoria da assimetria de informações, Murugesu e Santhapparaj 

(2010), ao realizarem estudo empírico envolvendo IPOs na Bolsa da Malásia, 

analisaram a relação entre o detalhamento dos riscos contidos nos prospectos dos 

IPOs e o valor das ações no momento de seus lançamentos. Segundo os autores, os 

relatórios de risco devem conter informações não somente sobre os riscos envolvidos, 

bem como a capacidade da firma em controlar e influenciar estes riscos. Sem um 

adequado nível de informação, os investidores não podem julgar adequadamente se 

o potencial de ganhos remunera adequadamente os riscos que se espera assumir ao 

se adquirir aqueles papéis. Isto é mais relevante sobretudo nos IPOs, quando o nível 

de conhecimento das empresas é bem menor do que em situações envolvendo SEOs, 

quando já há registros históricos de negociações e retornos. Desta forma, procuraram 

avaliar até que ponto o prospecto pode sinalizar qualidade e incrementar o valor de 

emissão das ações. Além disto, em seu trabalho, os autores identificaram quais 

variáveis de risco melhor explicam a variabilidade nos retornos dos IPOs. Procuraram 

desenvolver um modelo de risco e retorno que pudesse ser utilizado para definir o 

preço de oferta para os IPOs. Algumas variáveis citadas como importantes 

sinalizações positivas aos investidores foram: i) retenção parcial das ações em 

tesouraria por parte da própria empresa; ii) política bem definida de distribuição de 

dividendos; iii) detalhamento da alavancagem financeira; iv) reputação do underwriter 

e dos auditores.  

Estudos recentes a respeito da underperformance em IPOs vem 

apresentando resultados divergentes em relação aos trabalhos acadêmicos que têm 

sido referência sobre o tema como, por exemplo, os de Ritter (1991), Loughran e Ritter 

(1995) e Ritter e Welch (2002).  
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Segundo Johnston e Madura (2009), a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002 

impôs novas exigências para empresas que vão a mercado emitir ações. Segundo os 

autores, os objetivos da Lei foram o de melhorar os níveis de governança e de 

transparência das empresas americanas que operam no mercado de capitais e, com 

isto, reduzir os níveis de incerteza a respeito de suas avaliações. Em seu trabalho, 

com base em amostra disponível no período de 1990 a 2006, analisaram e 

compararam os retornos iniciais (underpricing) e o desempenho no aftermarket de 

IPOs realizados nos Estados Unidos antes e após a vigência da Lei SOX e concluíram 

que o underpricing diminuiu e o desempenho ao longo do primeiro ano aumentou após 

2002. O estudo também comparou os desempenhos de IPOs americanos e 

canadenses antes e depois da vigência da Lei, porque os canadenses não estão 

sujeitos às regras SOX. Os resultados apresentados mostraram que os retornos 

iniciais de IPOs de empresas norte-americanas são menores no período pós-SOX 

(10,6%) do que no período pré-SOX (25,5%), enquanto que no Canadá (não sujeitos 

a SOX) esta variação não aconteceu.   

Para calcular o desempenho no aftermarket, foram utilizados os retornos 

anormais buy-and-hold abnormal return referentes a um ano após o IPO.  Os 

resultados apresentados mostraram que o desempenho das ações que fizeram IPOs 

após a SOX foram superiores aos que abriram capital antes da Lei. Durante o período 

pré-SOX, a média dos retornos anormais foram negativos em – 8,5%, enquanto que, 

no período pós-SOX, foi positivo em 5,1%. Concluíram que, embora os custos para 

as empresas que operam no mercado de capitais no Estados Unidos tenham 

aumentado por causa da nova Lei, o melhor desempenho das ações das empresas 

que abriram seu capital após 2002 se deve a menores níveis de incerteza, decorrência 

da melhora nos níveis de transparência. Isto tende a reduzir os retornos iniciais e evita 

correções de preços no aftermarket. 

Outro trabalho que contraria a ideia de recorrência de underperformance em 

IPOs é o de Carter et al. (2011), que analisou o desempenho de IPOs no período de 

1981 a 2005. Concluiram que, em particular, IPOs mais recentes ocorridos entre 1998 

a 2005, não apresentaram desempenhos inferiores em relação a seus benchmarks e 

nem em relação a outras empresas de mesmo perfil que não emitiram ações. Estes 

resultados positivos, segundo os autores, foram impulsionados sobretudo por grandes 

empresas. Utilizando os métodos BHAR referente a um período de três anos e CAR 

de um ano após o IPO, os autores concluíram que os desempenhos de longo prazo 
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de ações que foram objeto de IPO são altamente sensíveis ao período de tempo 

estudado. Afirmam que o fenômeno da underperformance concentrou-se na década 

de 1980 e início dos anos 90 e que, em tempos mais recentes, no caso de 1998 a 

2005, o desempenho dos IPOs tem sido equivalente ou superior quando comparados 

com o mercado e com empresas de mesmo perfil (para isto utilizaram como variáveis 

o tamanho da firma e o book-to-market). Enquanto que o CAR das empresas que 

fizeram IPO foi positivo em 26,6%, a amostra de empresas de mesmo perfil 

apresentou resultado negativo de -12,12%. No mesmo período analisado, o retorno 

médio ajustado ao mercado (BHAR) foi positivo em 25,7%. Quando excluídos os anos 

de 1999 e 2000, marcados pelo fenômeno que ficou conhecido como sendo a bolha 

de internet, o resultado continuou positivo, em 13,5%.  

No Brasil há alguns estudos que se destacam na análise de desempenho de 

longo prazo das ações. Como o mercado de capitais no Brasil é relativamente novo, 

a predominância é de trabalhos mais recentes e em menor quantidade.  

Num dos principais trabalhos realizados no Brasil envolvendo performance de 

IPOs, Famá e Silva (2011) procuraram identificar anomalias no mercado de capitais 

local. Em análise que envolveu 106 processos de IPOs entre os anos de 2004 e 2007, 

conforme já mencionado, identificaram retornos anormais positivos no primeiro dia de 

negociação entre 4,80% a 9,26%. No entanto, nos horizontes de 6, 12 e 24 meses, os 

retornos acumulados se reverteram e ficaram negativos e crescentes, 

respectivamente em -11,52%, -16,6% e -41,79%, o que indica haver evidências de 

underperformance no longo prazo. Segundo os autores, tal comportamento do 

mercado brasileiro de IPOs pode ser explicado pelo excesso de confiança dos 

investidores à luz da teoria da windows of opportunity, quando as empresas se 

aproveitam da forte demanda por parte de investidores que buscam novas 

oportunidades de ganho adquirindo papéis de empresas de médio porte com potencial 

de crescimento futuro. 

O estudo de Eller (2012) avaliou a performance de 126 IPOs ocorridos no 

Brasil no período de 2004 a 2011. O objetivo principal de seu trabalho foi verificar se 

há evidencias de que a presença de fundos de private equity ou venture capital no 

capital social da empresa antes do lançamento de suas ações no mercado afeta o seu 

desempenho de longo prazo.  Utilizando a metodologia do cumulative abnormal return 

(CAR) e, considerando um horizonte de tempo de até 3 anos após o IPO, concluiu 

que, embora o retorno anormal médio referente ao primeiro dia tenha ficado positivo 
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em 3,47% (underpricing), os desempenhos destas ações passaram a ser negativos já 

a partir do 1º ano após o evento do IPO, com retornos acumulados de -15,27% no 

primeiro ano, -37,32% no segundo ano e -36,20% no terceiro ano. 

Verne, Santos e Postali (2009), em linha com estudos internacionais, também 

abordam a baixa performance de longo prazo das ações sob a luz da Teoria de 

Agência. Em seu trabalho, analisaram o fenômeno da underperformance com base 

na criação das estruturas de propriedade dos IPOs realizados no Brasil no período 

entre 2004 a 2007. Observaram que algumas empresas criam estruturas com vários 

níveis de controle societário por meio de holdings. Esta estrutura piramidal leva a uma 

expropriação dos direitos dos acionistas minoritários e consequentemente a perdas 

de valor para as firmas.    

Apoiando-se também na Teoria de Agência para explicarem seus resultados, 

Schiozer, Oliveira e Saito (2009) realizaram estudo envolvendo uma onda de IPOs de 

instituições financeiras brasileiras no período de 2005 a 2007. Os resultados indicaram 

que a proporção das operações de crédito nos ativos destas instituições aumentou, 

assim como a inadimplência, o que indica uma política de crédito mais flexível e mais 

agressiva do que antes da emissão das ações. Relacionaram este fato ao excesso de 

caixa e da folga de liquidez proporcionados pelo IPO como as causas das quedas nos 

desempenhos operacionais no médio e no longo prazos.  

A preocupação quanto à reputação dos underwriters e os riscos de perdas de 

novos mandatos de operações de IPO pelos bancos estruturadores são abordados 

por Tolentino (2008) e por Carvalho e Pinheiro (2011). Estes autores analisaram em 

seus trabalhos a atuação do banco de investimento como parte interessada quanto à 

manutenção da liquidez da ação no pós-IPO, bem como a busca pela redução da 

volatilidade nos preços. É o que se denomina afert market short covering. A 

preocupação é prover liquidez ao mercado e evitar a volatilidade nos preços das ações 

para não prejudicar sua reputação e evitar questionamentos quanto à qualidade da 

precificação dos ativos no momento do IPO.  

Tolentino (2008) analisou uma amostra com 106 IPOs emitidos no Brasil entre 

2004 a 2007. Utilizou como medidas de liquidez as seguintes variáveis: i) o número 

de transações (média do número de vezes em que a ação foi negociada por mês); ii) 

volume médio negociado por mês. Os resultados da pesquisa confirmaram a 

importância do afert market short covering para a manutenção da liquidez de longo 

prazo das ações, importante para a reputação do underwriter.  E para mensurar a 
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qualidade do underwriter utilizaram um ranking que vai de zero a 9, obtido de acordo 

com a quantidade de vezes em que a instituição aparece nos tombstones das 

empresas objeto de IPOs, escala desenvolvida por Carter e Manaster (1990).   

Por sua vez, o estudo de Carvalho e Pinheiro (2011), que analisou IPOs 

realizados no Brasil entre os anos de 2004 a 2008, apontou que no período posterior 

ao da estabilização de preços promovida pelo after market short covering, os retornos 

dos IPOs que passaram por este processo apresentaram retornos inferiores em 

relação aos que não tiveram este tipo de cobertura.  

 

Quadro 1 -  Sumário de estudos prévios sobre underprincing em IPOs 

Tópicos Autor Teoria 

Relação 
esperada 

com 
desempenho 

de CP 

Underpricing 

Ibbotson (1975) 
Assimetria de Informações 
Eficiência de Mercado 

(+) 

Beatty e Ritter (1986) Teoria de Agência (+) 

Grinblatt e Huang (1989) Teoria de Agência (+) 

Aggarwal, Leal e  
Hernandez (1993) 

Assimetria de Informações (+) 

Neill, Perfect e Wiles (1999) Assimetria de Informações (+) 

Ritter e Welch (2002) 
Teoria de Agência Assimetria 
de Informações 

(+) 

Gleason, Johnston e  
Madura (2008) 

Assimetria de Informações (+) 

Sahoo e Rajib (2011) Assimetria de Informações (+) 

Udin e Rah (2012) Assimetria de Informações (+) 

Famá e Silva (2011) Windows of Opportunity (+) 

Eller (2012) Signaling (+) 

Minardi, Ferrari e Tavares 
(2013) 

Signaling 
(+) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 2 -  Sumário de estudos prévios sobre underperfomance em IPOs 

Tópicos Autor Teoria 

Relação 
esperada 

com 
desempenho 

de LP 

Underperformance 

Ritter (1991) 
Windows of Opportunity  
Assimetria de Informações 

(-) 

Leleux (1993) Windows of Opportunity (-) 

Aggarwal, Leal e 
Hernandez (1993) 

Assimetria de Informações 
Signaling 

(-) 

Jain e Kini (1994) 
Teoria de Agência 
Windows of Opportunity 

(-) 

Loughran e Ritter (1995) Windows of Opportunity (-) 

Teoh, Wecj e Wong (1998) Assimetria de Informações (-) 

Ritter e Welch (2002) 
Teoria de Agência 
Assimetria de Informações 

(-) 

Schultz (2003) Windows of Opportunity (-) 

Gompers e Lerner (2003) Assimetria de Informações (-) 

Purnanandam e 
Swaminathan (2004) 

Windows of Opportunity (-) 

Derrien (2005) 
Windows of Opportunity 
Assimetria de Informações 

(-) 

Demers e Joss (2007) Assimetria de Informações (-) 

Brav et all (2009) 
Assimetria de Informações  
Signaling 

(-) 

Murugesu e  
Santhapparaj (2010) 

Assimetria de Informações (-) 

Johnston e Madura (2009) Estudo exploratorio (+) 

Carter et all (2011) Estudo exploratório (+) 

Tolentino (2008) 
Teoria de Agência 
Signaling 

(-) 

Verne, Santos e 
Postali (2009) 

Teoria de Agência (-) 

Schiozer, Oliveira e 
Saito (2009) 

Teoria de Agência (-) 

Carvalho e Pinheiro (2009) Teoria de Agência (-) 

Famá e Silva (2011) Windows of Opportunity  (-) 

Eller (2012) Signaling (-) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 AS BASES DE DADOS 

 

 As bases de dados consistem de empresas brasileiras e americanas que 

fizeram operações de IPO no período de 2006 a 2011 e foram obtidas na Standard & 

Poor´s COMPUSTAT. O total de empresas analisadas foi de 253. No caso da amostra 

das empresas americanas, a mesma se restringe às Bolsas NASDAQ e NYSE. No 

Brasil, todas as operações foram realizadas na BMFBovespa. 

 Segundo a base de dados Standard & Poor´s Compustat, entre os períodos 

de 2006 a 2011 foram realizadas 168 operações de IPOs de empresas com sede nos 

EUA. Desta amostra inicial de 168 empresas, foram excluídas 19, das quais 14 por 

falta de informações e outras 5 empresas por inconsistência de dados (Hansen 

Medical Inc, Echostar Corp, Forestar Group, HFF e Horsehead). A amostra final 

consistiu de 149 empresas. O valor médio de emissão da amostra é de USD 258,6 

milhões. 

 No Brasil, os dados foram obtidos da Standard & Poor´s Compustat e 

Economática. A amostra inicial consistia de 122 empresas. Foram excluídas desta 

amostra as empresas: Agra (incorporada pela Cyrella em 2008), ALL America Latina 

(adquirida pela Cosan, sem dados disponíveis), BM&F e Bovespa (foram unificadas 

por operação de fusão em 2008), Brascan e Company (passaram por fusão em 2008), 

Datasul (adquirida pela Totvs em 2008), Inpar (adquirida pelo fundo Paladin, teve seu 

capital fechado em 2008), Invest Tur (adquirida pela GP Investimentos em 2009), 

Banco Patagonia (por falta de dados, devido à baixa liquidez do papel), Raia (fusão 

com Drogasil em 2011), Satipel (fusão com Duratex em 2009), Tenda (adquirida pela 

Gafisa), Terna Participações (adquirida pela Cemig), Tivit (fechou seu capital em 

2010), Vivax (adquirida pela NET em 2007, teve seu capital fechado) e Tarpon (outlier 

devido ao elevado underpricing de 105,21%). A amostra final é de 104 empresas, cujo 

valor médio das emissões foi de R$ 956,5 milhões. 

 As cotações das ações já estão ajustadas pelos proventos pagos e também 

por eventuais splits e inplits. 

 Os anos de 2006 e 2007 caracterizaram-se pela fase do chamado boomdos 

IPOs. Este fenômeno pode ser visualizado no Gráfico n.1 que apresenta a distribuição 

anual da quantidade de IPOs das amostras nos dois países analisados. Se 
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considerarmos toda a amostra de Brasil e EUA (253 empresas) 28% delas realizaram 

suas ofertas no ano de 2006 e 44% a fizeram em 2007, perfazendo um total de 72%. 

Este percentual total se repete quando analisada somente a amostra americana 

(72%); a brasileira também se encontra praticamente na mesma faixa (71%).   

 Porém, se analisarmos a amostra brasileira, há uma concentração maior de 

IPOs no ano de 2007, que representa 52% da amostra total, sendo que no ano anterior 

este percentual foi de apenas 19%. Já nos EUA, esta concentração está mais 

regularmente distribuída: 34% em 2006 e 38% em 2007.  

  

Gráfico 1 -  Número de IPOs da amostra por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os Gráficos 2 e 3 apresentam, respectivamente, as quantidades anuais de 

operações de IPOs distribuídas em quatro segmentos da economia: agronegócio, 

indústria, serviços e varejo. Nos dois países, a predominância é de empresas do 

segmento de serviços.  

No Brasil, do total de IPOs no período analisado, 65% das operações foram 

realizadas por empresas do setor de serviços. A indústria vem em 2º lugar, com 24% 

dos negócios, seguida pelo varejo (6%) e agronegócio (5%). Já nos EUA, o segmento 

de serviços corresponde a 58% do total de operações, seguido também pela indústria 

com 34%. O varejo tem 7% e não há nenhuma empresa de agronegócio na amostra 

analisada. 
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Gráfico 2 -  Número de IPOs por segmento no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 3 -  Número de IPOs por segmento nos EUA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os Gráficos 4 e 5 apresentam, respectivamente, os valores anuais médios de 

emissão das operações de IPO das amostras do Brasil e dos Estados Unidos.  
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Gráfico 4 -  Valor médio de emissão dos IPOs por ano no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 5 -  Valor médio de emissão dos IPOs por ano nos EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Embora os valores médios de IPOs do Brasil e dos EUA estejam apresentados 

em valores históricos em suas respectivas moedas, pode se perceber que, no Brasil, 

as médias são maiores do que nos EUA. Isto se explica pela diferença entre os dois 

mercados. No Brasil, um mercado mais novo e menos líquido, o acesso a este tipo de 

operação é mais restrito às grandes empresas. Nos EUA, um mercado mais maduro, 

há grande contingente de empresas de pequeno e médio porte que conseguem 

acessar o mercado de capitais para fazer emissões públicas de ações, sobretudo na 

bolsa eletrônica Nasdaq. Enquanto que na NYSE o valor médio de emissão entre 2006 
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a 2011 foi de USD 387,5 milhões, na Nasdaq esta média é de apenas USD 165,6 

milhões. 

No Brasil, os anos de 2008 e 2009 apresentam médias significativamente mais 

elevadas em função de algumas operações que podem ser consideradas como 

outliers. São elas: OGX (R$ 6.711,7 milhões, ocorrida em 2008), Visanet (R$ 8,397,2 

milhões) e Santander (R$ 13.182,5 milhões), estas duas últimas contabilizadas em 

2009.   

Já nos EUA as três maiores operações ocorreram em 2006: Mastercard (USD 

2.399,3 milhões), Sprit Aerosystems (USD 1.432,2 milhões) e Douglas Emmett (USD 

1.386 milhões).  

As Tabelas 1 e 2 listam os dez maiores valores de oferta de cada país no 

período do estudo, que vai de 2006 a 2011. Observa-se que, enquanto nos EUA a 

maioria das grandes operações de IPO foram realizados entre os anos de 2006 e 

2008, no Brasil, este fato se observou sobretudo a partir de 2008.   

 

Tabela 1 -  Dez maiores IPOs nos EUA por valor de emissão (USD milhões) 

Empresa Data do IPO Segmento Valor de Oferta 

MASTERCARD INC 25/05/2006 Financeiro  $  2.399  

DOUGLAS EMMETT INC 25/10/2006 Imobiliário  $  1.432 

SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS 28/11/2006 Industria aeronáutica  $  1.386  

INTERACTIVE BROKERS GROUP 02/11/2007 Serviços financeiros  $  1.247  

AMERICAN WATER WORKS CO INC 23/04/2008 Utilities  $  1.200  

VMWARE INC -CL A 15/08/2007 SERVIÇOS de ti  $     960  

INTREPID POTASH INC 22/04/2008 Química  $     957  

NATIONAL CINEMEDIA INC 08/02/2007 Serviços  $     798  

MEAD JOHNSON NUTRITION CO 11/02/2009 Ind nutrição pediatria  $     720  

AECOM INC 10/05/2007 Serviços de engenharia  $     703  

EXCO RESOURCES INC 09/02/2006 Óleo e gás  $     650  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 2 -  Dez maiores IPOs no Brasil por valor de emissão (R$ milhões) 

Empresa Data do IPO Segmento Valor de Oferta 

SANTANDER BR  07/10/2009 Bancos  BRL  13.182  

VISANET (atual CIELO) 29/06/2009 Serviços financeiros diversos  BRL    8.397  

OGX PETRÓLEO 13/06/2008 Exploração e/ou refino  BRL    6.711  

REDECARD 13/07/2007 Serviços financeiros diversos  BRL    4.642  

OSX BRASIL 22/03/2010 Máquinas e equipamentos  BRL    2.481  

HRT PETRÓLEO 25/10/2010 Exploração e/ou refino  BRL    2.450  

MPX ENERGIA 14/12/2007 Energia elétrica  BRL    2.035  

JBS 29/03/2007 Carnes e derivados  BRL    1.616  

QGEP PART 09/02/2011 Exploração e/ou refino  BRL    1.515  

ECORODOVIAS 01/04/2010 Exploração de rodovias  BRL    1.400  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os Gráficos 6, 7 e 8 mostram o comportamento dos índices de mercado que 

foram utilizados como benchmark neste trabalho: os índices Ibovespa e o Standard & 

Poor´s 500.  

 

Gráfico 6 -  Evolução anual do índice Ibovespa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 7 -  Evolução anual do índice Standard & Poor´s 500 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Gráfico 8 -  Evolução comparativa dos Índices Ibovespa e Standard & Poor´s 500 (base 100) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Como se pode observar nos três gráficos, em 2008, em função da crise do 

sub-prime, os índices Ibovespa e S&P 500 apresentaram forte queda. Antes disto, o 

Brasil vinha de dois anos seguidos com forte valorização na bolsa de valores. Em 

2006, a alta do Ibovespa foi de 35,4% e, em 2007, de 38,4%. Por sua vez, nos mesmos 

períodos, o S&P 500 também apresentou altas, embora mais moderadas, 

respectivamente de 11,6% e 2,1%. 

 A crise de 2008 inverteu esta tendência de alta do mercado de capitais. 

Naquele ano, o Ibovespa caiu 35,9% e a S&P500, 35,6%.  

 A partir de então, a economia americana entrou em forte período de recessão 

e o governo iniciou um processo de recompra de títulos de dívida com o objetivo de 

injetar dólares na economia visando estimular o consumo e sair da crise. Este excesso 

de liquidez internacional, associado à política anticíclica do governo brasileiro de 

aumento de gastos públicos, desonerações fiscais e estímulo ao crédito, permitiu que 

o Brasil saísse mais rápido desta crise. Em 2009, enquanto o índice S&P 500 

recuperou 21,6%, o Ibovespa subiu 74%.     
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4.2 O MODELO  

 

 A metodologia utilizada para a avaliação da performance das ações que 

fizeram operações de IPO é a do Wealth Relative Buy-and-Hold (WRBH), aplicada por 

Brav e Gompers (1997) e Cao e Lerner (2006) em seus estudos. Para analisar os 

dados, foi utilizado o modelo empírico desenvolvido por Aggarwal, Leal e Hernandez 

(1993).  

 Segundo Aggarwal, Leal e Hernandez (1993), o retorno total da ação i no 

período t (𝑅𝑖𝑡)  pode ser calculado pela equação (1), em que 𝑃𝑖𝑡 é o preço da ação i 

no momento t e 𝑃𝑖𝑜 é o seu preço de fechamento no dia da oferta. 

 

𝑅𝑖𝑡 =  
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑜
− 1 (1) 

 

 O retorno do índice de mercado (benchmark) no período t (𝑅𝑚𝑡), por sua vez, 

pode ser calculado conforme a equação (2), em que 𝑃𝑚𝑡 é o índice de mercado no 

momento t e 𝑃𝑚𝑜 é o índice de mercado no dia da oferta.  

 

𝑅𝑚𝑡 =  
𝑃𝑚𝑡

𝑃𝑚𝑜
− 1 (2) 

 

 Os benchmarks utilizados neste trabalho foram o índice Ibovespa para as 

ações brasileiras e o índice Standard & Poor´s 500 para as empresas americanas. 

 O retorno anormal ajustado a mercado para cada IPO no momento t  (𝐴𝑅𝑖𝑡 ) é 

calculado pela equação (3): 
 

𝐴𝑅𝑖𝑡  =  [
(1 + 𝑅𝑖𝑡)

(1 +  𝑅𝑚𝑡)
− 1 ]  𝑥 100 (3) 

 

 Por fim, o Wealth Relative (𝑊𝑅𝑖𝑡)  é calculado pela equação (4), conforme 

descrita:  

 

𝑊𝑅𝑖𝑡 =  
1 +  

1
𝑁 ∑ 𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1

1 +
1
𝑁 ∑ 𝑅𝑚𝑡

𝑁
𝑖=1

 (4) 

 N: total de IPOs da amostra. 
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 O conceito de Wealth Relative sugere que se o 𝑊𝑅𝑖𝑡  for maior do que 1, 

significa que o conjunto de ações que foram objetos de IPOs no período analisado 

superou o desempenho do seu benchmark. Por outro lado, se o 𝑊𝑅𝑖𝑡 for menor do 

que 1, conclui-se que este mesmo conjunto de ações teve performance inferior à do 

mercado no período. 

 Para realizar os testes de estatística descritiva, foi utilizado o software Stata. 

 

4.3 OS RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 Como se pode observar no Gráfico n. 9, os índices de Wealth Relative para 

Brasil e EUA nos acumulados de 30, 60 e 90 dias após o IPO estão próximos a 1. 

Portanto, apresentam comportamentos bastante similares no curto prazo. 

 A partir do primeiro ano, os indicadores se dispersam e passam a apresentar 

comportamentos opostos. Nos EUA, o indicador apresenta crescimento, passando 

para 1,23 no 1º.ano, 1,27 no 2º ano, atingindo 1,31 no 3º. ano. Por outro lado, no 

Brasil, os resultados apresentam queda, respectivamente para 0,89 (1º. ano) e 0,87 

(2º. ano), com leve recuperação para 0,92 no 3º. ano, porém ainda bem abaixo do 

índice de referência igual a 1. Estes resultados revelam que, enquanto as ações que 

foram objeto de IPO nos EUA no período de 2006 a 2011 superaram o seu benchmark 

de mercado (S&P500), no Brasil, as ações que passaram pelo mesmo processo 

apresentaram destruição de valor, gerando retornos abaixo do índice Ibovespa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Gráfico 9 -  Wealth Relative – Comparativo Brasil x EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para uma análise comparativa dos comportamentos dos preços das ações 

nos mercados dos EUA e brasileiro, foram estratificadas diferentes sub-amostras da 

base integral dos dados, com finalidades analíticas específicas. Estas sub-amostras 

estão apresentadas em dez diferentes painéis seguindo diversos critérios de análise.  

Em todos os painéis apresentados, são comparadas as médias dos 

desempenhos dos IPOs nos dois países considerando o “underpricing”, bem como as 

médias dos retornos acumulados anormais ajustados a mercado em seis períodos 

diferentes: 30 dias após o IPO, 60 dias após o IPO, 90 dias após o IPO, um ano após 

o IPO, dois anos após o IPO e três anos após o IPO.  

Na linha do tempo denominada Dia 1 constam os seguintes cálculos: média, 

mediana, desvio-padrão e o teste - t do underpricing. Nas linhas abaixo, onde estão 

descritos Mês 1, Mês 2, Mês 3, Ano 1, Ano 2 e Ano 3, são apresentadas as médias, 

medianas e desvios-padrão dos retornos anormais acumulados desde a data do IPO, 

utilizando a equação (3).   

Para cada situação analisada está associado um teste – t que avalia a 

significância estatística da diferença de médias em cada período. 

O primeiro painel (Painel A), conforme Tabela 3, contém toda a amostra com 

os IPOs realizados no Brasil e nos EUA. São 253 empresas, sendo 149 americanas e 

104 brasileiras.  
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Na Tabela 4, consta o segundo painel (B), onde são examinados somente os 

IPOs ocorridos nos anos de 2006 e 2007, que coincidem com a fase do grande 

“boom”. Esta sub-amostra consiste de 181 empresas, das quais 107 são americanas 

e 74 brasileiras. 

Nas Tabelas 5 e 6, constam respectivamente os terceiro e quarto painéis (C 

e D). Nestes quadros, a amostra integral do painel A foi divida em duas sub-amostras: 

as empresas que abriram capital na fase pré-crise do subprime e as que fizeram IPO 

na fase pós-crise do subprime. No painel C o total da amostra é de 194 empresas, 

sendo 78 brasileiras e 116 americanas; no painel D, a amostra total é de 59 empresas, 

das quais 26 são brasileiras e 33 americanas. A data escolhida como demarcadora 

do evento da crise foi o dia em que o Banco Leman Brother quebrou, em 15/09/2008. 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os painéis E e F, os quais separam os IPOs em 

duas partes, em função dos volumes de oferta de emissão.  

No painel E (Tabela 8), constam as empresas americanas com IPOs de 

valores inferiores a USD 148,5 milhões e as empresas brasileiras com operações de 

valores inferiores a R$ 529,2 milhões. O total desta sub-amostra é de 112 empresas, 

sendo 64 americanas e 48 brasileiras. 

Já no Painel F (Tabela 9), estão as empresas americanas e brasileiras com 

emissões de valores iguais ou superiores a, respectivamente, USD 148,5 milhões e 

R$ 529,2 milhões. O total desta sub-amostra é de 139 empresas, das quais 84 são 

dos EUA e 55 do Brasil. 

Os painéis G e H são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 10 e 11. 

Neles, a amostra integral está estratificada em duas metades: IPOs com os menores 

underpricings no painel G (total de 126 empresas, sendo 52 brasileiras e 74 

americanas) e, no H, os maiores (total de 127 empresas, das quais 52 brasileiras e 75 

americanas).  

Por fim, os painéis I e J, representados pelas Tabelas 12 e 13, comparam os 

desempenhos dos IPOs brasileiros com os norte-americanos considerando um setor 

específico da economia. Forma analisados os segmentos de indústria (Tabela 12) e 

de serviços (Tabela 13). No ramo de indústria, a sub-amostra é de 76 empresas, 

sendo 25 brasileiras e 51 americanas. No de serviços, o total da sub-amostra é de 155 

empresas, das quais 68 brasileiras e 87 americanas. 
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Tabela 3 -  Análise estatística da amostra integral 

Painel A: amostra integral 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 104 3.33  9.10 
(5.69)*** 

 EUA 149 16.6  22.5 
       

Mês 1 Brasil 104 -0.333  9.298 
(1.35) 

 EUA 149 1.705  13.26 
       

Mês 2 Brasil 104 0.664  14.33 
(1.43) 

 EUA 149 3.997  20.42 
       

Mês 3 Brasil 104 -0.581  17.97 
(2.79)* 

 EUA 149 7.350  24.75 
       

Ano 1 Brasil 104 -10.53  43.44 
(3.63)** 

 EUA 149 22.10  84.15 
       

Ano 2 Brasil 104 -13.05  63.98 
(3.90)*** 

 EUA 149 28.45  94.45 
       

Ano 3 Brasil 104 2.01  90.79 
(2.64)** 

 EUA 149 35.13  102.91 

 Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A Tabela 3 (Painel A) compara as amostras integrais dos dois países, a qual 

é composta por 253 observações, sendo 104 empresas brasileiras e 149 americanas. 

Os “underpricings” nos dois países apresentam uma diferença estatística significativa. 

Enquanto que o retorno médio no primeiro dia de negociação das empresas brasileiras 

foi positivo em 3,3%, as empresas americanas tiveram um ganho de 

aproximadamente cinco vezes maior (16,6%). Se analisadas as médias dos 

“underpricings” do Brasil e dos EUA, individualmente para cada ano, conforme o 

Gráfico 10, nota-se que o único ano em a média foi negativa foi em 2008 e isto ocorreu 

somente no Brasil. 
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Gráfico 10 -  Underpricing médio por ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As diferenças de médias deixam de ser estatisticamente significativas quando 

calculados os retornos acumulados médios anormais no Mês 1 e Mês 2 após a 

abertura de capital. Isto se explica pela grande dispersão nos desempenhos das 

ações em cada país nos primeiros 60 dias após os IPOs. Como ilustração para esta 

dispersão entre os retornos, se analisarmos, por exemplo, o caso do Brasil no Mês 1, 

nota-se que, embora o retorno anormal médio tenha sido negativo em (-0,33%), a 

diferença entre os retornos mínimo e máximo é elevada (os retornos anormais 

variaram de 25,4% negativos, no caso da Laep, a 23,2% positivos, no caso da Eztec).  

 Esta dispersão das médias dos retornos anormais nos períodos Mês 1 e Mês 

2 pode ser melhor observada nos Gráficos 11 e 12. Em alguns períodos se 

apresentam positivas; em outros, negativas, e este fenômeno ocorre tanto no Brasil 

quanto nos EUA.  
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Gráfico 11 -  Médias dos retornos anormais no mês 1 para cada ano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 12 -  Médias dos retornos anormais no Mês 2 para cada ano   

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Os Gráficos 13, 14, 15 e 16 apresentam, respectivamente, as três empresas 

com maiores retornos anormais e as três empresas com os piores retornos anormais, 

considerando os períodos Mês 1 e Mês 2, tanto no caso do Brasil quanto no dos EUA.  

 

Gráfico 13 -  Os três maiores e os três menores Retornos Anormais do Brasil – Mês 1 do IPO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 14 -  Os três maiores e os três menores Retornos Anormais do Brasil – Mês 2 do IPO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 15 -  Os três maiores e os três menores Retornos Anormais dos EUA – Mês 1 do IPO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 16 -  Os três maiores e os três menores Retornos Anormais dos EUA – Mês 2 do IPO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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com exceção do Ano 3, as médias dos retornos anormais acumulados são negativas 

e crescentes, diferentemente das americanas que se apresentam positivas e 

crescentes. Isto mostra uma grande e clara diferença nas duas amostras.  

 Quando se extratifica da amostra integral de dados somente os retornos 

anormais verificados nos IPOs ocorridos durante a fase do boom (anos de 2006 e 

2007), conforme Tabela 4 (Painel B), as diferenças de médias passam a ser 

significativas já a partir do Mês 2. Isto ocorre por que o desempenho médio das ações 

brasileiras começa a apresentar perdas crescentes, ao passo que, nos EUA, o 

movimento é o inverso, ou seja, os retornos anormais dos IPOs americanos crescem.  

 

Tabela 4 -   Análise da sub-amostra relativa à fase do grande boom dos IPOs 

Painel B: fase do grande boom dos IPOs. 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 74 4.4  8.9 
(5.12)*** 

 EUA 107 19.1  23.5 
       

Mês 1 Brasil 74 -1.13  9.20 
(1.89) 

 EUA 107 2.51  14.64 
       

Mês 2 Brasil 74 -1.59  13.61 
(2.23)* 

 EUA 107 4.66  21.27 
       

Mês 3 Brasil 74 -4.49  16.21 
(4.17)*** 

 EUA 107 9.98  26.58 
       

Ano 1 Brasil 74 -26.55  34.04 
(4.54)*** 

 EUA 107 26.25  95.78 
       

Ano 2 Brasil 74 -38.81  40.36 
(5.62)*** 

 EUA 107 33.42  105.25 
       

Ano 3 Brasil 74 -30.37  46.74 
(5.23)*** 

 EUA 107 42.17  112.67 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Os Gráficos 17 e 18 possibilitam comparar e visualizar o grau de dispersão 

dos retornos de curto prazo entre as empresas de cada país, considerando uma matriz 

tendo como eixo vertical o retorno de um dia, o underpricing, e, no eixo horizontal, os 

retornos anormais nos 30 primeiros dias (Mês 1). 
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Gráfico 17 -  Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Mês 1 nos EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 18 -  Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Mês 1 no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Analisando os gráficos, nota-se que, no caso das empresas americanas 

(Gráfico 17), algumas empresas como Chipotle, AthenaHealth e American Public 

Education apresentaram retornos superiores tanto no “underpricing” quanto no 
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primeiro mês de transações em bolsa. Do lado oposto, destaca-se a empresa Vonage 

Holding, com resultados negativos em ambos períodos. Mas são poucos os outliers. 

A grande maioria das empresas concentra-se no quadrante superior direito, com 

retornos positivos nas duas situações.  

 No Brasil, conforme se pode visualizar no Gráfico 18, a dispersão dos 

resultados é bem maior do que no caso das bolsas americanas. Fica mais evidenciada 

a presença de alguns outliers, como é o caso de Gafisa, GVT, MRV, São Martinho e 

Tegma, todos com resultados positivos tanto para underpricing quando para o Mês 1. 

No outra ponta, destacando-se no quadrando inferior esquerdo, com resultados 

negativos em ambas as situações estão LAEP, Agrenco e CR2.  

 No quadrante superior esquerdo, apresentando underpricing positivo e 

retornos anormais negativos no Mês 1 estão as empresas Equatorial e Bicbanco. E 

no quadrante inferior direito, com underprincing negativo e retornos anormais positivos 

no Mês 1 estão JBS, Eztec e Even.  

 Nas Tabelas 5 e 6, são estratificados, respectivamente, os IPOs ocorridos 

antes e depois da crise do subprime. Neste caso, nota-se grandes diferenças na 

performance dos IPOs entre os dois países.  

 Na fase pré-crise, conforme visualizado na Tabela 5, há significância 

estatística para todas as diferenças de médias entre Brasil e EUA, em todos os 

períodos analisados. Já a partir do primeiro mês, as médias dos retornos anormais 

são negativas e crescentes para o Brasil, ao passo que, nos EUA, são positivas e 

crescentes. 

 No entanto, quando se analisa a amostra complementar (Tabela 6), a dos 

IPOs ocorridos no período pós-crise, os resultados são bem diferentes. Neste caso, 

as médias dos retornos anormais no Brasil foram positivas e crescentes, com 

significância estatística já a partir do Mês 3.  Vale notar que, em especial neste 

período, o desempenho das empresas brasileiras foi bastante superior ao das 

empresas americanas. 
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Tabela 5 -  Análise da sub-amostra dos IPOs ocorridos na fase pré-crise do subprime 

Painel C: fase pré-crise do subprime 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste – t 

Dia 1 Brasil 78 4.0  9.2 
(5.07)*** 

 EUA 116 18.3  23.6 
       

Mês 1 Brasil 78 -1.22  9.19 
(1.97)* 

 EUA 116 2.41  14.39 
       

Mês 2 Brasil 78 -1.44  14.14 
(2.13)* 

 EUA 116 4.47  21.50 
       

Mês 3 Brasil 78 -4.55  16.73 
(3.96)** 

 EUA 116 8.90  26.65 
       

Ano 1 Brasil 78 -24.88  34.39 
(4.48)*** 

 EUA 116 24.70  93.41 
       

Ano 2 Brasil 78 -34.05  48.46 
(5.32)*** 

 EUA 116 32.73  103.37 
       

Ano 3 Brasil 78 -22.49  69.28 (4.60)*** 
 EUA 116 43.06  112.09 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 6 -  Análise da sub-amostra dos IPOs na fase pós-crise do subprime 

Painel D: fase post-crise do subprime 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste – t 

Dia 1 Brasil 26 1.2  8.7 
(2.54)* 

 EUA 33 10.8  17.6 
       

Mês 1 Brasil 26 2.35  9.27 
(1.41) 

 EUA 33 -0.78  7.79 
       

Mês 2 Brasil 26 6.99  13.20 
(1.18) 

 EUA 33 2.32  16.27 
       

Mês 3 Brasil 26 11.33  16.47 
(-2.25)* 

 EUA 33 1.89  15.59 
       

Ano 1 Brasil 26 32.50  39.56 
(-1.98)* 

 EUA 33 12.94  35.78 
       

Ano 2 Brasil 26 49.95  64.22 
(-2.44)* 

 EUA 33 13.42  50.52 
       

Ano 3 Brasil 26 75.56  108.06 (-3.18)** 
 EUA 33 7.25  52.94 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Quando se analisa em especial o ano de 2008, quando ocorreu a crise do 

subprime, nota-se a forte diminuição da quantidade de operações de abertura de 

capital. Somando-se Brasil e EUA, tem-se somente 13 IPOs, dos quais 9 nos EUA e 

4 no Brasil. Ao se analisar o underpricing desta sub-amostra (Tabela 7), percebe-se 

considerável queda. Enquanto o underpricing médio da amostra integral dos IPOs no 

Brasil foi positivo em 3,33%, em 2008 ficou negativo em -2,11%. Os Estados Unidos, 

por sua vez, tiveram seu underpricing reduzido de 16,6% na amostra integral para 

8,76% em 2008.  

 

Tabela 7 -  IPOs realizados durante o ano de 2008 

Empresa País Underpricing 

A. H. BELO CORP EUA      0,0% 

AMERICAN CAPITAL AG.. EUA    -3,3% 

AMERICAN WATER WORK.. EUA    -4,2% 

COLFAX CORP EUA   16,7% 

ENERGY RECOVERY INC EUA   15,6% 

GT ADVANCED TECHNOL.. EUA  -11,6% 

HYPERMARCAS Brasil   -1,8% 

INTREPID POTASH INC EUA   57,5% 

IPC HEALTHCARE INC EUA    28,0% 

LE LIS BLANC Brasil  -20,0% 

NUTRIPLANT Brasil     5,0% 

OGX PETROLEO Brasil     8,3% 

RACKSPACE HOSTING INC EUA  -19,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As Tabelas 8 e 9 separam os IPOs em duas partes, com base no tamanho 

das ofertas. Na primeira, estão relacionadas as menores ofertas de cada país e, na 

segunda, as empresas restantes, responsáveis pelas maiores ofertas.  

 Dentre as menores emissões, as diferenças de médias são significativas no 

underpricing e nos retornos anormais acumulados a partir do Mês 3. Enquanto que os 

retornos anormais no Brasil são negativos e crescentes nos Anos 1, 2 e 3, os EUA 

apresentam retornos positivos.  

 Quando se analisa as maiores emissões, devido à heterogeneidade e a 

alguns outliers, sobretudo no Brasil (Santander, Visanet e OGX), as diferenças de 

médias verificadas entre os retornos anormais não se apresentaram significantes do 

ponto de vista estatístico (exceção para o Ano 2).  

 



 

 

59 

Tabela 8 -  Análise da sub-amostra com IPOs de valores inferiores 

Painel E: analise por valor de oferta Inferior 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste – t 

Dia 1 Brasil 48 2.2  0.080 
(4.78)*** 

 EUA 64 18.2  0.221 

       

Mês 1 Brasil 48 -1.03  9.53 
(-1.83) 

 EUA 64 3.36  14.3 

       

Mês 2 Brasil 48 1.36  14.22 
(1.03) 

 EUA 64 4.90  20.14 

       

Mês 3 Brasil 48 -0.55  17.95 
(2.46)* 

 EUA 64 9.29  22.92 

       

Ano 1 Brasil 48 -14.36  45.44 
(3.96)*** 

 EUA 64 24.83  55.99 

       

Ano 2 Brasil 48 -23.16  64.21 
(3.57)*** 

 EUA 64 25.17  75.43 

       

Ano 3 Brasil 48 -7.67  99.74 (2.21)* 
 EUA 64 30.70  83.15 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 9 -  Análise da sub-amostra com IPOs de valores superiores 

Painel F: analise por valor de oferta Superior 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste – t 

Dia 1 Brasil 55 4.4  10.02 
(3.23)** 

 EUA 84 15  22.68 

       

Mês 1 Brasil 55 0.514  9.01 
(0.03) 

 EUA 84 0.443  12.38 

       

Mês 2 Brasil 55 0.08  14.65 
(1.01) 

 EUA 84 3.37  20.85 

       

Mês 3 Brasil 55 -0.28  18.15 
(1.60) 

 EUA 84 6.20  26.08 

       

Ano 1 Brasil 55 -6.52  41.81 
(1.88) 

 EUA 84 20.58  101.05 

       

Ano 2 Brasil 55 -3.67  63.41 
(2.19)* 

 EUA 84 31.62  107.38 

       

Ano 3 Brasil 55 11.12  82.90 (1.54) 
 EUA 84 39.10  116.52 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 As Tabelas 10 e 11 extratificam a amostra integral em duas partes: uma sub-

amostra com 50% das empresas que apresentaram os menores underpricings (Tabela 

10) e outra com os 50% restantes, os de maiores underpricings (Tabela 11).  

 

Tabela 10 -  Análise dos 50% IPOs de menores underpricings 

Painel G: 50% menores underpricing 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste – t 

Dia 1 Brasil 52 0.48  7.5 
(2.69)* 

 EUA 74 6.2  14.23 

       

Mês 1 Brasil 52 -0.99  9.76 
(1.10) 

 EUA 74 1.63  15.06 

       

Mês 2 Brasil 52 1.38  14.27 
(0.41) 

 EUA 74 2.68  18.91 

       

Mês 3 Brasil 52 -1.41  18.19 
(2.14)* 

 EUA 74 7.28  24.95 

       

Ano 1 Brasil 52 -11.38  49.94 
(3.47)*** 

 EUA 74 27.58  69.19 

       

Ano 2 Brasil 52 -8.92  71.97 
(2.40)* 

 EUA 74 23.55  76.36 

       

Ano 3 Brasil 52 22.73  113.7 
(0.73) 

 EUA 74 37.24  105.5 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 11 -  Análise dos 50% dos IPOs de maiores underpricings 

PAINEL H: 50% MAIORES UNDERPRICING 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 52 6.2  9.7 
(5.74)*** 

 EUA 75 26.9  24.6 

       

Mês 1 Brasil 52 0.329  8.84 
(0.77) 

 EUA 75 1.78  11.31 

       

Mês 2 Brasil 52 -0.060  14.48 
(1.54) 

 EUA 75 5.28  21.86 

       

Mês 3 Brasil 52 0.254  17.88 
(1.78) 

 EUA 75 7.418  24.73 

       

Ano 1 Brasil 52 -9.68  36.27 
(1.87) 

 EUA 75 16.69  96.84 

(continua) 
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(continuação) 

PAINEL H: 50% MAIORES UNDERPRICING 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

       

Ano 2 Brasil 52 -17.18  55.25 
(3.05)** 

 EUA 75 33.29  109.73 
       

Ano 3 Brasil 52 -18.70  53.28 (3.38)*** 

 EUA 75 33.05  100.92 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O bloco das empresas com os menores underpricing apresentou diferenças 

significativas nos dois países entre os retornos anormais médios somente nos 

períodos Mês 3, Ano 1 e Ano 2. A maior diferença verificada ocorreu no Ano 1, quando 

o retorno anormal acumulado no Brasil atingiu – 11,38%, contra + 27,58% nos EUA. 

Na outra metade, a das empresas com maiores underpricings, as diferenças de 

médias entre os retornos anormais são significativas somente nos Anos 2 e 3 e, 

novamente, os IPOs do Brasil apresentaram destruição de valor com retornos 

negativos, diferentemente dos EUA que tiveram resultados positivos.  

 As Tabelas 12 e 13 analisam e comparam os desempenhos das ações 

brasileiras e americanas nos segmentos industrial e de serviços, respectivamente. 

 O comportamento das empresas brasileiras do setor industrial aponta uma 

relação inversa entre os retornos verificados no 1º. dia de negociação e os retornos 

anormais acumulados de 3 anos. Empresas que apresentaram elevado underpricing 

perderam força nos três anos posteriores e apresentaram underperformance em 

relação ao Ibovespa. Por outro lado, empresas com desempenhos iniciais ruins, 

apresentaram melhora de performance nos períodos subsequentes. Este padrão de 

comportamento pode ser visualizado no gráfico n. 19. Como exemplos de empresas 

que tiveram baixos underpricing e elevados retornos de longo prazo tem-se a 

Autometal (-5,36% e + 92,15%) e Hypermarcas (-1,76% e + 152,5%). No lado oposto, 

como exemplos de empresas com elevados “underpricing” e perdas de valor no longo 

prazo, tem-se a Profarma (+ 14,4% e -61,9%) e Bematech (+12,1% e -60,9%). 

 Já no caso dos EUA esse comportamento é menos acentuado. Conforme 

pode ser visto no Gráfico n. 20, se forem excluídos alguns poucos outliers, como 

Accura, IPG Photo, Accorda e Continental, as empresas estão mais concentradas na 
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região central e a grande maioria apresenta resultados positivos tanto de curto quanto 

de longo prazos.  

 

Tabela 12 -  Análise da sub-amostra – segmento da industria 

Painel I: Analise do setor “industria” 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 25 0.48  6.9 
(3.26)** 

 EUA 51 11.8  16.6 
       

Mês 1 Brasil 25 0.359  10.74 
(0.77) 

 EUA 51 2.483  11.42 
       

Mês 2 Brasil 25 7.79  15.61 
(0.10) 

 EUA 51 7.37  17.82 
       

Mês 3 Brasil 25 5.03  19.68 
(0.84) 

 EUA 51 9.31  21.39 

    
 
   

Ano 1 Brasil 25 -6.59  44.38 
(2.04)* 

 EUA 51 27.65  77.50 
       

Ano 2 Brasil 25 -7.07  77.89 
(1.52) 

 EUA 51 24.76  89.07 
       

Ano 3 Brasil 25 -25.38  65.43 (2.48)* 

 EUA 51 36.62  116.03 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 19 -  Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Ano 3 no segmento de indústria no 
Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 20 -  Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Ano 3 no segmento de indústria nos 
EUA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 O mesmo padrão de comportamento pode ser observado quando se compara 

as empresas do setor de serviços. Analisando o Gráfico n. 21, novamente as 

empresas no Brasil apresentam maior variância de retornos, o que se reflete no maior 

grau de dispersão dos pontos do gráfico. E novamente fica evidente a relação inversa 

entre o underpricing e os retornos anormais de longo prazo dos IPOs. Já nos EUA, se 

desconsiderarmos alguns casos excepcionais como Master Card, First Solar, 

AthenaHealth, American Public Education, esta relação não é evidente, conforme 

pode ser vista no Gráfico 22. 

 

Tabela 13 -  Análise da sub-amostra – segmento de serviços 

Painel J: Analise do setor “serviços” 

Tempo Pais N Media  Desvio Padrão Teste - t 

Dia 1 Brasil 68 4.69  9.3 
(4.03)*** 

 EUA 87 16.4  22.5 
       

Mês 1 Brasil 68 -0.662  9.04 
(0.98) 

 EUA 87 1.322  14.59 
       

Mês 2 Brasil 68 -2.47  12.85 
(1.56) 

 EUA 87 2.02  20.78 
       

Mês 3 Brasil 68 -2.44  16.94 
(2.38)* 

 EUA 87 6.26  26.09 
       

Ano 1 Brasil 68 -11.99  43.16 
(2.63)* 

 EUA 87 19.98  92.43 
       

Ano 2 Brasil 68 -17.27  57.33 
(3.36)** 

 EUA 87 28.99  101.20 
       

Ano 3 Brasil 68 7.60  88.74 
(1.74) 

 EUA 87 34.22  97.95 

Teste t bicaudal. Significância estatística: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 21 -   Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Ano 3 no segmento de serviços no 
Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 22 -  Dispersão dos retornos do Dia 1 (underpricing) e do Ano 3 no segmento de serviços nos 
EUA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES   

 

 O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar o desempenho de ações de 

empresas que abriram seu capital no período de 2006 a 2011 entre dois países com 

estruturas de mercado e estágios de desenvolvimento diferentes, como é o caso de 

Brasil e Estados Unidos.  

 Procurou-se verificar se os diferentes níveis de liquidez, maturidade e 

eficiência destes mercados afetam o desempenho das companhias que são objetos 

do estudo e se há geração ou destruição de valor. 

 No que se refere ao underpricing, os resultados encontrados em relação às 

duas amostras revelaram excessos de ganhos no primeiro dia de negociação em 

ambos os países. A média da amostra americana apresentou underpricing de 16,66%, 

superior à brasileira que foi de 3,33%. Esta diferença de médias possui significância 

estatística. Estes resultados estão em linha com a grande maioria dos trabalhos 

acadêmicos a respeito do tema, como os de Ibbotson (1975), Beatty e Ritter (1986), 

Aggarwal, Leal e Hernandez (1993) e Ritter e Welch (2002). Se analisados somente 

o período do boom dos IPOs ocorridos nos anos de 2006 e 2007, as médias de 

underpricing foram ainda maiores, sendo de 19,1% nos EUA e 4,4% no Brasil.  

 Quando analisado o evento da crise do subprime, a queda verificada no 

underpricing no período pós-crise em relação ao período anterior evidencia o 

fenômeno do cold market.  Foi o que ocorreu em ambos os países. O underpricing 

nos EUA caiu de 18,26% para 10,88% e, no Brasil, a redução foi de 4,08% para 1,2%. 

Em particular, no ano da crise (2008), o underprincing no Brasil foi negativo em - 

2,11% e, nos EUA, caiu para + 8,76%. 

 A explicação para este fenômeno está associada ao excesso de otimismo em 

fases de hot market e pode ser amparado pela teoria de windows of opportunity. 

 Com relação ao desempenho de longo prazo, os resultados apontam para 

diferenças de médias significativas nos retornos anormais acumulados entre Brasil e 

EUA a partir de 90 dias das datas dos IPOs e este comportamento continua nos 

períodos subsequentes para os retornos acumulados de 1, 2 e 3 anos.  

 No Brasil, os IPOs apresentaram destruição de valor se comparados a seu 

benchmark, o índice Ibopespa. Este resultado também está em linha com estudos 

clássicos como os de Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995), Ritter e Welch (2002), 

dentre outros, que revelam que as empresas que abrem capital apresentam 
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performance negativa no longo prazo. As explicações para este desempenho podem 

estar relacionadas à maior assimetria de informações e a maiores custos de agência 

em mercado imaturos e menos fluidos, como é o caso do Brasil.  

 Por outro lado, nos Estados Unidos, os IPOs apresentaram desempenho de 

longo prazo superior ao índice S&P 500. Este resultado está em linha com autores 

que estudaram este evento em períodos mais recentes, como Johnston e Madura 

(2009) e Carter et al. (2011). Uma das explicações para esta mudança de padrão de 

comportamento pode estar na melhora dos níveis de governança corporativa 

requeridos por conta da Lei SOX de 2002, o que tende a melhorar o perfil das 

empresas que vão a mercado.  

 Os IPOs realizados na fase do boom do mercado de capitais no Brasil 

ocorridos nos anos de 2006 e 2007 apresentaram tanto underpricing quanto retornos 

anormais negativos superiores ao da amostra integral, revelando uma relação inversa 

entre desempenho de longo prazo e underpricing. 

 Um outro achado deste estudo é o desempenho positivo das empresas 

brasileiras que fizeram IPOs a partir de 2009, portanto, no período pós-crise. As 

médias dos retornos anormais no Brasil ficaram positivas em 32,5% (Ano 1), 49,9% 

(Ano 2) e 75,6% (Ano 3), superando os retornos da amostra americana que foram 

positivas em, respectivamente, 12,9%, 13,4% e 7,3%. Estas diferenças de médias 

também são significantes do ponto de vista estatístico.  

 Este diferente comportamento dos IPOs ocorridos no Brasil após a crise de 

2008 pode ser explicado pelo ambiente macroeconômico favorável pelo qual passava 

o país, que foi um dos primeiros a sair da recessão mundial mediante a aplicação de 

políticas de expansão dos gastos públicos, desonerações fiscais e estímulos ao 

crédito e ao consumo. Num cenário de expansão de liquidez internacional por conta 

de políticas monetárias expansionistas criadas para tirar o os EUA e a Europa da crise, 

os investidores identificaram o Brasil como uma janela de oportunidade para 

investimentos naquele período, o que acabou gerando uma sobrevalorização nos 

papéis.     

 Recomenda-se novos estudos no futuro para analisar se o impacto da Lei 

SOX de fato é efetivo na performance das ações americanas e avaliar até que ponto 

as variáveis macroeconômicas afetam o desempenho de IPOs. 

. 



 

 

68 

REFERÊNCIAS 

AGGARWAL, R.; LEAL, R.; HERNANDEZ, L. The Aftermarket Performance of Initial 
Public Offerings in Latin America. Financial Management, v. 22, n. 1, p. 42-53, 1993. 

ALLEN, F.; FAULHABER, G. Signaling by Underpricing in the IPO Market. Journal of 
Financial Economics, v. 23, p. 303-323, 1989.  

ASSAF NETO, A. Mercado financeiro. São Paulo: Atlas, 2000. 

BAKER, M.; WURGLER, J. The equity share in new issues and aggregate stock 
returns. The Journal of Finance, v. 55, n. 5, p. 2219-2257, 2000. 

BARGERON, L.; LEHN, K.; ZUTTER, C. Sarbanes-Oxley and corporate risk-taking. 
Journal of Accounting and Economics, v. 49, p. 34–52, 2010. 

BARRY, C.; MUSCARELLA, C.; PEAVY J.; VETSUYPENS, M. The role of venture 
capital in the creation of public companies. Journal of Financial Economics, v. 27, n. 
2, p. 447-471, 1990. 

BEATTY, R.; RITTER, J. Investment banking, reputation, and the underpricing of initial 
public offerings. Journal of Financial Economics,v. 15, n. 1, p. 213-232, 1986. 

BLACK. F.; JENSEN M.; SCHOLES. M.  the capital asset pricing model: some 
empirical tests. Studies in the Theory of Capital Market, New York, v.3,  p. 79-121, 
1972. 

BRAV, A.; GOMPERS, P. Myth or reality? The long-run underperformance of initial 
public offerings: evidence from venture and nonventure capital-backed companies. 
The Journal of Finance, v.52, n.5, p.1791-1821, 1997. 

BRAV, A.; MICHAELY, R.; ROBERTS, M.; ZARUTSKIE, R. Evidence on the Trade-Off 
Betwen Risk and Return for IPO and SEO Firms. Financial Management, v. 38, n. 2, 
p. 221-252, 2009. 

BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. Princípios de finanças corporativas. 10. ed. 
New York: McGraw Hill Education, 2013. 

BROTHERSON, W.; EADES, K.; HARRIS, R.; HIGGINS, R. Best practices in 
estimating the cost of Capital: An update. Journal of Applied Finance, n. 1, 2013. 

CANEGRATI, E. Testing the CAPM: Evidences from Italian Equity Markets, 2008. 
MPRA Paper n. 10407. Disponível em: < http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10407>. 
Acesso em: 5 mai.2015. 



 

 

69 

CAO, J.; LERNER, J. The performance of reverse leveraged buyouts. NBER Working 
Papers, n.12626, National Bureau of Economic Research, 2006. 

CARTER, R.; DARK, F.; FLOROS, I.; SAPP, T. Characterizing the risk of ipo long-run 
returns: the impacto f momentum, liquidy, skewness, and investment. Financial 
Management, v. 1, p. 1067-1086, 2011. 

CARTER, R.; MANASTER, S. Initial public offerings and underwriter reputation.  
Journal of Finance, v. 45, p. 1045–1067, 1990. 

CARVALHO, A. G., PINHEIRO, D. Efeitos da estabilização de preços sobre os 
retornos de curto prazo dos IPOs. Revista Brasileira de Finanças, v. 9, n. 4, p. 489–
520, 2011.  

CHENG, T; LAI, H; LU, C. Industrial effects and the CAPM: from the views of 
robustness and longitudinal data analysis. Journal of Data Science, v. 3, p. 381-401, 
2005.  

DEMERS, E.; JOOS, P. IPO Failure Risk. Journal of Accounting Research. v. 45, n. 2, 
p. 333-371, 2007.  

DERRIEN, F. IPO in hot market conditions: who leaves money on the table?. The 
Journal of Finance, v. 60, n. 1, 2005. 

DHANKAR, R.; KUMAR, R. Risk-return relationship and effect of diversification on non-
market risk: application of market index model in indian stock Market. Journal of 
Financial Management and Analysis, v. 19, n. 2, p. 22-31, 2006. 

ELLER, E. Análise do desempenho de longo Prazo dos IPOs de empresas com 
participação prévia de fundos de Private Equity e Venture Capital de 2004 a 2011 na 
BM&F Bovespa. 2012. Dissertação (Mestrado em Economia) -  Escola de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.   

ESTRADA, J.; VARGAS, M.  Black swans, beta, risk, and return. Journal of Applied 
Finance, n.2, p. 1-18, 2012. 

FAMA E.; FRENCH, K. The cross-section of expected stock returns. Journal of 
Finance, v. 47, p. 427-465, 1992. 

FAMA E.; MACBETH, J. Risk, return and equilibrium: empirical test. Journal of Political 
Economy, v. 71, p. 607-636, 1973. 

FAMA, E. Market efficiency, lon-term returns and behavioral finance. Journal of 
Finance Economics, v. 49, p. 283-306, 1998. 



 

 

70 

FAMA, E; FRENCH, K. The capital asset pricing model: theory and evidence. The 
Journal of Economics Perspectives, n. 18, v.3, p. 25-43, 2004. 

FISHER, N.; HALL, G. Risk and corporate rates of return. Quartely Journal of 
Economics, v. 83, n. 1, p. 79-92, 1969. 

GIOIELLI, S. Os gestores de private equity e venture capital influenciam a governança 
corporativa das investidas?: Evidências das empresas estreantes na Bovespa. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração de Empresas, 
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2008. 

GLEASON, K.; JOHNSTON, J.; MADURA, J. What factors drive IPO aftermarket risk?. 
Journal of Applied Financial Economics, v. 18, p. 1099-1110, 2008. 

GOMPERS, P.; LERNER, J. The really long-run performance of initial public offering: 
the pre-nasdaq experience. Journal of Finance, v. 58, p. 1355-1392, 2003.  

GRINBLATT, M.; HWANG, C. Signalling and the pricing of new issues. The Journal of 
Finance, v. 44, n. 2, p. 393-420, 1989.  

GUJARATI, D. Econometria básica. Porto Alegre: AMGH, 2011. 

IBBOTSON, R.. Price performance of common stock new issues. Journal of Financial 
Economics, p. 235-272, 1975.   

IBBOTSON, R.; JAFFE, J. hot issuemarkets. The jornal of finance, v. 30, n.4, p. 1027-
1042, 1975. 

JAIN, A.; KINI, O. The Post-Issue Operating Performance of IPO firms. The Journal of 
Finance, v. 49, n. 5, p. 1699-1726, 1994.   

JENSEN, M.; MARSHALL, B.; HAJERA, J. Global trends: U.S. IPO market declines. 
The Journal of Corporate Accounting & Finance, v. 23, n. 6, p. 17-28, 2012. 

JENSEN, M.; MECKLING, W. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs 
and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, p. 305-360, 1976. 

JOHNSTON, J.; MADURA, J. The pricing of IPOs Post-Sarbanes-Oxley. The Financial 
Review, v. 44, p. 291-310, 2009.  

LAKONISHOK J.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. contrarian investment, extrapolation and 
risk. Journal of Finance, v. 49, p. 1541-78, 1994. 

LELEUX, B. Post-IPO performance: a French Appraisal. Insead, Finance Department, 
v. 14, p. 79-106, 1993.  



 

 

71 

LINTNER, J. Security prices, risk, and the maximal gains from diversification. Journal 
of Finance, v. 20, n. 4, p. 587–615, 1965.  

LOUGHRAN, T.; RITTER, J. The new issues puzzle. The Journal of Finance, v. 50, p. 
23-51, 1995. 

LOUGHRAN, T.; RITTER, J. The operating performance of firms conducting seasoned 
equity offerings. The Journal of Finance, v. 52, n. 5, 1997. 

LOUGHRAN, T.; RITTER, J. Why has IPO underpricing changed over time. Financial 
Management, v. 5, n. 37, p. 1-54, 2004.  

MEGGINSON, W.; WEISS, K. Venture capitalist certification in initial public offerings. 
Journal of Finance, v. 46, n. 3, p. 879-903, 1991. 

MENDES , E.; BASSO, L.; KAYO, E. Estrutura de capital e janelas de oportunidade: 
testes no mercado brasileiro. Revista de Administração Mackenzie, v. 10, n. 6, p. 78-
100, 2009.   

MILLER, E. Risk, uncertaninty and divergence of opinioin. The Journal of Finance, v. 
32, n. 4, 1977. 

MINARDI, A.; FERRARI, G.; TAVARES, P. Perfomences of brazilian IPOs backed by 
private equity. Journal of Business Research, v.66, p. 448-455, 2013.  

MINARDI, A.; KANITZ, R.; BASSANI, R. Private equity and venture capital industry 
performance in Brazil: 1990-2013. The Journal of Private Equity, v. 16, n. 4, 2013. 

MITCHELL, M.; STAFFORD, E. Managerial decisions and long-term stock price 
performance. The Journal of Business, v. 73, n. 3, p. 287-329, 2000.   

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. Corporate income taxes and the cost of capital: a 
correction. American Economic Review,  v. 53, p. 433-443, 1963. 

MODIGLIANI, F.; MILLER, M. The cost of capital, corporation finance and the theory 
of investment.. American Economic Review, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958. 

MURUGESU, J.; SANTHAPPARAI, A. Impacto of risk disclosure in the prospectus on 
valuation and intial returns of initial offerings in Malaysia. Journal of Applied Finance, 
v.1, p. 30-53, 2010. 

MYERS, S. The capital structure puzzle. Journal of Finance, v. 39, p. 575-592, 1984. 

NEILL, J.; PERFECT, S.; WILES, K.. The time-series behavior of IPO betas. Review 
of Quantitative Finance and Accounting, v. 13, n. 3, p. 261-276, 1999. 



 

 

72 

PURNANANDAM, A. ; SWAMINATHAN, B. Are IPOs really underpriced?. The Review 
of Financial Studies, v. 17, n. 3, p. 811-848, 2004. 

REILLY, F. New issues revisited. Financial Management Association, p. 28-42, 1977. 

RITTER, J. The hot issue market. Journal of Business, v. 57, n. 2, p. 215-240, 1984. 

______. The long-run performance of initial public offerings. Journal of Finance, v. 46, 
n. 1, p. 3-27, 1991. 

RITTER,J., WELCH, I. A Review of IPO activity, pricing and allocations. Journal of 
Finance, v. 57, n. 4, 2002. 

ROCK, K. Why New issues are underpriced. Journal of Financial Economics, v. 15, p. 
187-212, 1986. 

ROLL, R. A critique of the asset pricing theory´s tests. Journal of Financial Economics, 
v. 4, p. 129-176, 1977. 

ROSS, S. The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory, v. 
13, p. 341-360, 1976. 

ROSS, S.; WESTERFIELD, R.; JAFFE, J. Administração financeira: corporate finance. 
São Paulo: Atlas. 1995. 

SAHOO, S.; RAJIB, P. Risk Proxies and IPO underpricing: an empirical investigation. 
Journal of Applied Finance, v. 17, n. 4, p. 38-56, 2011. 

SAITO, R.; PEREIRA, J. Bookbuilding e alocação estratégica: evidência do mercado 
brasileiro de ações. Revista Brasileira de Finanças, v. 4, n. 1, p. 31–51, 2005. 

SAJI, T. Is CAPM dead in emerging market? – Indian Evidence. The IUP Journal of 
Financial Risk Management, v. 11, n. 3, p. 7-17, 2014. 

SCHIOZER, R., OLIVEIRA, R.; SAITO, R. Why do banks go public? evidence from the  
wave of Brazilian Bank-IPO. Working Paper, v. 5, n.2, p. 1-24, 2009.  

SCHULTZ, P. Pseudo market timing and the long-run underperformance of IPOs. The 
Journal of Finance, v. 58, n.2, p. 483-517, 2003. 

SELVAM, M.; JEYACHITRA, A. Risk and returns relationship of private sector banks 
stocks: application of CAPM model. The Journal of Indian Management Strategy, v.  
14, n. 2, p. 31-47, 2009. 

SHARPE, W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions 
of risk. Journal of Finance, v. 19, n. 3, p. 425-42, 1964.  



 

 

73 

SILVA, J.; FAMÁ, R. Evidências de retornos anormais nos processos de IPO na 
Bovespa no período de 2004 a 2007: um estudo de evento. Revista de Administração, 
São Paulo, v. 46, n. 2, p. 178-190, 2011. 

SONODA, F. Análise da influência do private equity e venture capital no underpricing 
do IPOs das empresas brasileiras no período de 2004 a 2007. Dissertação (Mestrado 
em Administração) – Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio 
Vargas. São Paulo, 2008. 

SPENCE, M. Job market signaling. Quartely Journal of Economics, v. 87, p. 355-374, 
1973. 

SRINIVASAN, S. Testing of capital asset pricing model in indian environment.  
Decision, v. 15, p. 51-59, 1988. 

TEOH, S.; WELCJ, I.; WONG, T. Earnings Management and the long-run market 
performance of initial public offerings. The Journal of Finance, v. 53, n. 6, p. 1935-
1974, 1998.  

TOLENTINO, R. Aftermarket short covering in IPOs and long-term stock liquidity.  
Dissertação (Mestrado em Economia) – Escola de Administração de Empresas, 
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2008. 

UDDIN, M.; RAJ, M. Aftermarket risk and underpricing of initial public offers in the 
Arabian gulf countries: na empricial analysis. The International Journal of Business 
and Finance Research, v. 6, n.3, p. 123-138, 2012.  

VERNE, R.; SANTOS, R.; POSTALI, F. Estruturas de propriedade piramidais e seus 
efeitos sobre o valor de mercado das companhias brasileiras que abriram capital no 
período 2004/2007. São Paulo:FEA-USP, 2009. 

 

 

 

  



 

 

74 

APÊNDICE – Empresas que fizeram IPO entre 2006 a 2011 

 

Tabela 14 -  Empresas brasileiras que fizeram IPO entre 2006 a 2011 

EMPRESA CODIGO DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

COPASA CSMG3F 08/02/2006 Água e Saneamento 813.461.524,00 

GAFISA GFSA3 17/02/2006 Construção Civil 926.988.750,00 

TOTVS TOTV3 09/03/2006 Programas e Serviços 460.000.000,00 

EQUATORIAL EQTL3 03/04/2006 Energia Elétrica 540.270.000,00 

ABNOTE VLID3 27/04/2006 Serviços Diversos 480.434.790,00 

BRASILAGRO AGRO3 02/05/2006 Exploração de Imóveis 583.200.000,00 

CSU CARDSYST CARD3 02/05/2006 Serviços Diversos 340.972.578,00 

LUPATECH LUPA3 15/05/2006 
Motores, Compressores 
e Outros 

452.740.024,00 

GP INVEST ¹ GPIV33 01/06/2006 Holdings Diversificadas 705.980.848,50 

MMX MINER MMXM3 24/07/2006 Minerais Metálicos 1.118.895.570,00 

MEDIAL SAUDE MEDI3 22/09/2006 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

742.287.328,00 

KLABINSEGALL KSSA3 09/10/2006 Construção Civil 527.347.500,00 

SANTOS BRAS STBR11 13/10/2006 
Serviços de Apoio e 
Armazenagem 

933.402.100,00 

M.DIASBRANCO MDIA3 18/10/2006 Alimentos Diversos 410.766.300,00 

PROFARMA PRFM3 26/10/2006 Medicamentos 401.062.500,00 

ECODIESEL VAGR3 22/11/2006 Exploração e/ou Refino 378.932.220,00 

ODONTOPREV ODPV3 01/12/2006 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

522.031.244,00 

POSITIVO INF POSI3 11/12/2006 Medicamentos 604.112.150,00 

LOPES BRASIL LPSB3 18/12/2006 
Intermediação 
Imobiliária 

474.720.000,00 

DUFRYBRAS DUFB11 20/12/2006 Produtos Diversos 849.754.936,80 

PDG REALT PDGR3 26/01/2007 Construção Civil 648.394.600,00 

CC DES IMOB CCIM3 31/01/2007 Construção Civil 521.999.985,50 

RODOBENSIMOB RDNI3 31/01/2007 Construção Civil 448.500.000,00 

TECNISA TCSA3 01/02/2007 Construção Civil 791.303.084,00 

IGUATEMI IGTA3 07/02/2007 Exploração de Imóveis 548.677.440,00 

SAO MARTINHO SMTO3 12/02/2007 Alimentos Diversos 423.680.000,00 

GVT HOLDING GVTT3 16/02/2007 Telefonia Fixa 1.076.400.000,00 

ANHANGUERA AEDU11 12/03/2007 Serviços Educacionais 512.325.000,00 

JBS JBSS3 29/03/2007 Carnes e Derivados 1.616.750.400,00 

EVEN EVEN3 02/04/2007 Construção Civil 460.000.000,00 

PINE PINE4 02/04/2007 Bancos 517.188.265,00 

BR MALLS PAR BRML3 05/04/2007 Exploração de Imóveis 657.118.665,00 

FER HERINGER FHER3 12/04/2007 
Fertilizantes e 
Defensivos 

349.577.358,00 

JHSF PART JHSF3 12/04/2007 Construção Civil 432.400.000,00 

METALFRIO FRIO3 13/04/2007 Equipamentos Elétricos 452.950.500,00 

BEMATECH BEMA3 19/04/2007 
Computadores e 
Equipamentos 

406.630.050,00 

CR2 CRDE3 23/04/2007 Construção Civil 307.575.000,00 

CREMER 
CREM3 

 
30/04/2007 

 
Medicamentos e Outros 
Produtos 

551.631.500,00 
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EMPRESA CODIGO DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

WILSON SONS WSON33 30/04/2007 
Serviços de Apoio e 
Armazenagem 

705.969.000,00 

SOFISA SFSA4 02/05/2007 Bancos 504.543.984,00 

PARANA PRBC4 14/06/2007 Bancos 529.200.000,00 

SLC AGRICOLA SLCE3 15/06/2007 Alimentos Diversos 490.043.750,00 

LOG-IN LOGN3 21/06/2007 Transporte Hidroviário 848.246.654,25 

EZTEC EZTEC 22/06/2007 Construção Civil 542.145.813,00 

CRUZEIRO SUL CZRS4 26/06/2007 Bancos 573.516.244,00 

MARFRIG MRFG3 29/06/2007 Carnes e Derivados 1.020.510.000,00 

DAYCOVAL DAYC4 29/06/2007 Bancos 1.092.473.788,00 

TEGMA TGMA3 03/07/2007 Transporte Rodoviário 603.980.000,00 

REDECARD RDCD3 13/07/2007 
Serviços Financeiros 
Diversos 

4.642.694.685,00 

MINERVA BEEF3 20/07/2007 Carnes e Derivados 444.000.000,00 

GUARANI ACGU3 23/07/2007 Alimentos Diversos 665.758.062,00 

TRIUNFO PART TPIS3 23/07/2007 Exploração de Rodovias 513.000.000,00 

KROTON KROT11 23/07/2007 Serviços Educacionais 478.773.750,00 

MRV MRVE3 23/07/2007 Construção Civil 1.193.400.000,00 

ABC BRASIL ABCB4 25/07/2007 Bancos 608.850.000,00 

INDUSVAL IDVL4 26/07/2007 Bancos 252.560.770,00 

SPRINGS SGPS3 27/07/2007 Fios e Tecidos 655.500.000,00 

MULTIPLAN MULT3 27/07/2007 Exploração de Imóveis 924.528.375,00 

PROVIDENCIA PRVI3 27/07/2007 Materiais Diversos 468.750.000,00 

ESTACIO PART ESTC3 30/07/2007 Serviços Educacionais 446.940.000,00 

GENERALSHOPP GSHP3 30/07/2007 Exploração de Imóveis 286.728.400,00 

SUL AMERICA SULA11 05/10/2007 Seguradoras 775.000.000,00 

TRISUL TRIS3 15/10/2007 Construção Civil 330.281.050,00 

SEB SEBB11 18/10/2007 Serviços Educacionais 412.500.000,00 

MARISA AMAR3 22/10/2007 
Tecidos, Vestuário e 
Calçados 

506.000.000,00 

AGRENCO AGEN33 25/10/2007 Alimentos 666.187.454,40 

HELBOR HBOR3 29/10/2007 Construção Civil 251.832.053,00 

BRASIL BROKERS BBRK3 29/10/2007 
Intermediação 
Imobiliária 

699.105.000,00 

AMIL AMIL3 29/10/2007 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

1.400.700.000,00 

LAEP MILK33 31/10/2007 Laticínios 507.611.107,50 

BICBANCO BICB3 06/11/2007 Bancos 821.526.075,00 

PANAMERICANO BPAN4 19/11/2007 Bancos 700.426.000,00 

MPX ENERGIA ENEV3 14/12/2007 Energia Elétrica 2.035.409.886,52 

TEMPO PART TEMP3 19/12/2007 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

419.795.600,00 

NUTRIPLANT NUTR3 13/02/2008 
Fertilizantes e 
Defensivos 

20.701.000,00 

HYPERMARCAS HYPE3 18/04/2008 Produtos Diversos 612.390.099,00 

LE LIS BLANC LLIS3F 29/04/2008 
Tecidos, Vestuário e 
Calçados 

150.187.500,00 

OGX PETROLEO OGXP3 13/06/2008 Exploração e/ou Refino 6.711.662.763,00 
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EMPRESA CODIGO DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

VISANET (atual CIELO) CIEL3 29/06/2009 
Serviços Financeiros 
Diversos 

8.397.208.920,00 

SANTANDER BR ¹ SANB11 07/10/2009 Bancos 13.182.457.728,00 

CETIP CTIP3 28/10/2009 
Serviços Financeiros 
Diversos 

772.991.934,00 

DIRECIONAL DIRR3 19/11/2009 Construção Civil 273.999.999,00 

FLEURY FLRY3 17/12/2009 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

630.233.120,00 

ALIANSCE ALSC3 27/01/2010 Exploração de Imóveis  643.500.000,00 

MULTIPLUS MPLU3 05/02/2010 
Programas de 
Fidelização  

692.384.000,00 

BR PROPERT BRPR3 08/03/2010 Exploração de Imóveis 934.388.000,00 

OSX BRASIL  OSXB3 22/03/2010 
Máquinas e 
Equipamentos 

2.450.400.000,00 

ECORODOVIAS ECOR3 01/04/2010 Exploração de Rodovias 1.368.028.500,00 

MILLS MILS3 16/04/2010 Serviços Diversos 685.740.733,50 

JULIO SIMOES JSLG3 22/04/2010 Transporte Rodoviário 477.902.824,00 

RENOVA RNEW11 13/07/2010 Energia Elétrica 160.707.000,00 

HRT PETROLEO PRIO3 25/10/2010 Exploração e/ou Refino  2.481.000.000,00 

BR INSURANCE BRIN3F 01/11/2010 Corretoras de Seguros 644.625.000,00 

AREZZO CO  ARZZ3 02/02/2011 
Tecidos, Vestuário e 
Calçados 

565.808.847,00 

SIERRABRASIL  SSBR3 03/02/2011 Exploração de Imóveis  465.020.860,00 

AUTOMETAL  AUTM3 07/02/2011 Material Rodoviário 454.311.620,00 

QGEP PART  QGEP3 09/02/2011 Exploração e/ou Refino  1.515.079.361,00 

IMC HOLDINGS IMCH3 09/03/2011 Restaurante e Similares  453.595.720,50 

TIME FOR FUN SHOW3 13/04/2011 
Produção de Eventos e 
Shows 

503.062.336,00 

MAGAZ LUIZA MGLU3 02/05/2011 Eletrodomésticos 886.380.736,00 

BR PHARMA BPHA3 27/06/2011 Medicamentos 414.000.000,00 

QUALICORP QUAL3 29/06/2011 
Serv. Méd. Hospit., 
Análises e Diagnósticos 

1.085.147.882,00 

TECHNOS TECN3 01/07/2011 Acessórios 461.554.054,50 

ABRIL EDUCA (SOMOS 
EDUCAÇÃO) 

SEDU3 26/07/2011 
Jornais, Livros e 
Revistas  

371.134.040,00 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

  



 

 

77 

Tabela 15 -  Empresas americanas que fizeram IPO entre 2006 a 2011 

EMPRESA CODIGO BOLSA DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

WESTERN REFINING 
INC 

WNR NYSE 19/01/2006 Petroquimico 382.500.000,00 

AMERICAN RAILCAR 
INDS INC 

ARII NASDAQ 20/01/2006 
Ind equip 
ferroviarios 

178.500.000,00 

CHIPOTLE MEXICAN 
GRILL INC 

CMG NYSE 26/01/2006 Alimentação 173.333.336,00 

H&E EQUIPMENT 
SERVICES INC 

HEES NASDAQ 31/01/2006 
Locação 
equipamentos 

196.875.000,00 

KOPPERS HOLDINGS 
INC 

KOP NYSE 01/02/2006 Quimica 140.000.000,00 

CROCS INC CROX NASDAQ 08/02/2006 Vestuário 207.900.000,00 

NTELOS HOLDINGS 
CORP 

NTLS NASDAQ 09/02/2006 
Serviços 
telecomunicações 

172.500.000,00 

EXCO RESOURCES 
INC 

XCO NYSE 09/02/2006 Oleo e gas 650.000.000,00 

ACORDA 
THERAPEUTICS INC 

ACOR NASDAQ 10/02/2006 Farmaceutico 33.000.000,00 

MORGANS HOTEL 
GROUP CO 

MHGC NASDAQ 14/02/2006 Turismo 360.000.000,00 

LIQUIDITY SERVICES 
INC 

LQDT NASDAQ 27/02/2006 Serviços 76.873.620,00 

TRANSDIGM GROUP 
INC 

TDG NYSE 15/03/2006 
Industria 
aeronatica 

230.045.970,00 

VANDA 
PHARMACEUTICALS 
INC 

VNDA NASDAQ 12/04/2006 Farmaceutico 57.500.000,00 

DELEK US 
HOLDINGS INC 

DK NYSE 04/05/2006 Utilites 160.000.000,00 

VONAGE HOLDINGS 
CORP 

VG NYSE 24/05/2006 
Serviços de 
telecomunicações 

531.250.000,00 

MASTERCARD INC MA NYSE 25/05/2006 Financeiro 2.399.315.568,00 

MUELLER WATER 
PRODUCTS INC 

MWA NYSE 26/05/2006 
Industria 
equipamentos 
saneamento 

400.000.000,00 

CTC MEDIA INC CTCM NASDAQ 01/06/2006 Comunicação 345.931.446,00 

HOUSTON WIRE & 
CABLE CO 

HWCC NASDAQ 15/06/2006 
Industria fios e 
cabos 

110.500.000,00 

SYNCHRONOSS 
TECHNOLOGIES 

SNCR NASDAQ 15/06/2006 
Serviços de 
telecomunicações 

56.528.432,00 

HOME BANCSHARES 
INC 

HOMB NASDAQ 23/06/2006 Financeiro 45.000.000,00 

PGT INC PGTI NASDAQ 28/06/2006 
Industria 
construcao civil 

123.529.406,00 

WYNDHAM 
WORLDWIDE CORP 

WYN NYSE 01/08/2006 Hoteis turismo ND 

OSIRIS 
THERAPEUTICS INC 

OSIR NASDAQ 09/08/2006 Industria saude 38.500.000,00 

EVERCORE 
PARTNERS INC 

EVR NYSE 14/08/2006 Financeiro 82.950.000,00 

INNERWORKINGS 
INC 

INWK NASDAQ 16/08/2006 
Outsourcing 
grafica 

95.310.000,00 
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EMPRESA CODIGO BOLSA DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

HANESBRANDS INC HBI NYSE 06/09/2006 Confecção ND 

COMMVAULT 
SYSTEMS INC 

CVLT NASDAQ 22/09/2006 
Tecnologia da 
informação 

161.111.110,00 

SHUTTERFLY INC SFLY NASDAQ 29/09/2006 
Ind produtos 
fotograficos 

87.000.000,00 

WESTERN UNION CO WU NYSE 02/10/2006 Financeiro 422.400.000,00 

LEGACY TEX 
FINANCIAL GRP INC 

LTXB NASDAQ 03/10/2006 Financeiro ND 

LEIDOS HOLDINGS 
INC 

LDOS NYSE 17/10/2006 Serviços 1.125.000,00 

ARMSTRONG 
WORLD INDUSTRIES 

AWI NYSE 18/10/2006 
Material 
construção 

ND 

EHEALTH INC EHTH NASDAQ 20/10/2006 Seguros 70.000.000,00 

EXLSERVICE 
HOLDINGS INC 

EXLS NASDAQ 20/10/2006 Outsourcing 67.500.000,00 

DOUGLAS EMMETT 
INC 

DEI NYSE 25/10/2006 Imobiliario 1.386.000.000,00 

INNOPHOS 
HOLDINGS INC 

IPHS NASDAQ 02/11/2006 Industria quimica 103.347.824,00 

ORBCOMM INC ORBC NASDAQ 06/11/2006 Serviços 101.538.800,00 

METABOLIX INC MBLX NASDAQ 10/11/2006 Industria quimica 95.200.000,00 

CAPELLA 
EDUCATION CO 

CPLA NASDAQ 10/11/2006 Educação 80.000.000,00 

EMERGENT 
BIOSOLUTIONS INC 

EBS NYSE 15/11/2006 Farmaceutico 62.500.000,00 

KBR INC KBR NYSE 16/11/2006 Petroquimica 473.280.000,00 

FIRST SOLAR INC FSLR NASDAQ 17/11/2006 Construção civil 400.000.000,00 

SALLY BEAUTY 
HOLDINGS INC 

SBH NYSE 17/11/2006 
Comercio 
produtos beleza 

ND 

SPIRIT 
AEROSYSTEMS 
HOLDINGS 

SPR NYSE 28/11/2006 
Industria 
aeronautica 

1.432.166.684,00 

ALLEGIANT TRAVEL 
CO 

ALGT NASDAQ 08/12/2006 Agencia viagens 90.000.000,00 

IPG PHOTONICS 
CORP 

IPGP NASDAQ 13/12/2006 
Industria fibra 
otica 

148.500.000,00 

AFFYMAX INC AFFY NASDAQ 15/12/2006 Farmaceutico 92.500.000,00 

ALTRA INDUSTRIAL 
MOTION CORP 

AIMC NASDAQ 15/12/2006 Ind equipamentos 135.000.000,00 

GREAT LAKES 
DREDGE & DOCK CP 

GLDD NASDAQ 27/12/2006 
Infraestrutura 
(dragagem) 

ND 

SPECTRA ENERGY 
CORP 

SE NYSE 16/01/2007 Petroquimico ND 

AEROVIRONMENT 
INC 

AVAV NASDAQ 23/01/2007 
Industria 
aeronautica 

113.900.000,00 

ORITANI FINANCIAL 
CORP 

ORIT NASDAQ 24/01/2007 Financeiro 105.788.250,00 

SYNTA 
PHARMACEUTICALS 
CORP 

SNTA NASDAQ 06/02/2007 Farmaceutico 50.000.000,00 
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EMPRESA CODIGO BOLSA DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

ACCURAY INC ARAY NASDAQ 08/02/2007 
Industria 
equipamentos 
medicos 

288.000.000,00 

NATIONAL 
CINEMEDIA INC 

NCMI NASDAQ 08/02/2007 Serviços 798.000.000,00 

SUPER MICRO 
COMPUTER INC 

SMCI NASDAQ 29/03/2007 
Serviços de 
telecomunicações 

64.000.000,00 

BROADRIDGE 
FINANCIAL SOLUTNS 

BR NYSE 02/04/2007 
Serviços 
financeiros 

ND 

CINEMARK 
HOLDINGS INC 

CNK NYSE 24/04/2007 
Serviços de 
entretenimento 

532.000.000,00 

OREXIGEN 
THERAPEUTICS INC 

OREX NASDAQ 30/04/2007 Farmaceutico 84.000.000,00 

CAVIUM INC CAVM NASDAQ 02/05/2007 Eletroeletronicos 91.125.000,00 

AECOM INC ACM NYSE 10/05/2007 
Serviços de 
engenharia 

703.000.000,00 

SOLERA HOLDINGS 
INC 

SLH NYSE 11/05/2007 Serviços 420.000.000,00 

TECHTARGET INC TTGT NASDAQ 17/05/2007 Serviços de ti 100.100.000,00 

TRIMAS CORP TRS NYSE 18/05/2007 
Industria de 
equipamentos 

121.000.000,00 

CLEAN ENERGY 
FUELS CORP 

CLNE NASDAQ 25/05/2007 
Distribuição de 
combustiveis 

120.000.000,00 

AMICUS 
THERAPEUTICS INC 

FOLD NASDAQ 31/05/2007 Serviços saude 75.000.000,00 

LIMELIGHT 
NETWORKS INC 

LLNW NASDAQ 08/06/2007 Telecomunicações 240.000.000,00 

LULULEMON 
ATHLETICA INC 

LULU NASDAQ 08/06/2007 Vestuario 327.600.000,00 

COMSCORE INC SCOR NASDAQ 27/06/2007 
Serviços de 
telecomunicações 

87.450.000,00 

ENERNOC INC ENOC NASDAQ 27/06/2007 Serviços energia 97.500.000,00 

CONTINENTAL 
RESOURCES INC 

CLR NYSE 27/06/2007 Petroquimico 309.750.000,00 

DISCOVER 
FINANCIAL SVCS INC 

DFS NYSE 27/06/2007 Financeiro ND 

EMPLOYERS 
HOLDINGS INC 

EIG NYSE 27/06/2007 Financeiro 454.750.000,00 

SHORETEL INC SHOR NASDAQ 03/07/2007 
Serviços de 
telecomunicações 

75.050.000,00 

INSULET CORP PODD NASDAQ 20/07/2007 
Equipamentos 
saude 

115.500.000,00 

INFINERA CORP INFN NASDAQ 20/07/2007 Telecomunicações 182.000.000,00 

HHGREGG INC HGG NYSE 20/07/2007 Varejo 121.875.000,00 

REX ENERGY CORP REXX NASDAQ 25/07/2007 Petroquimico 105.600.000,00 

MONOTYPE IMAGING 
HOLDINGS 

TYPE NASDAQ 25/07/2007 Serviços 132.000.000,00 

DHI GROUP INC DHX NYSE 26/07/2007 Serviços 217.100.000,00 

VIRTUSA CORP VRTU NASDAQ 03/08/2007 Serviços de ti ND 

CONCHO 
RESOURCES INC 

CXO NYSE 03/08/2007 Petroquimico 240.201.731,00 
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EMPRESA CODIGO BOLSA DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

MASIMO CORP M A S I NASDAQ 08/08/2007 
Equipamentos 
saude 

202.582.642,00 

MERCADOLIBRE INC MELI NASDAQ 10/08/2007 Comercio 289.389.330,00 

VMWARE INC -CL A VMW NYSE 15/08/2007 Serviços de ti 957.000.000,00 

ATHENAHEALTH INC ATHN NASDAQ 20/09/2007 Serviços saude 113.162.742,00 

CONSTANT 
CONTACT INC 

CTCT NASDAQ 12/10/2007 Serviços de ti 107.200.000,00 

CVR ENERGY INC CVI NYSE 23/10/2007 Petroquimico 380.000.000,00 

ULTA SALON 
COSMETCS & FRAG 

ULTA NASDAQ 25/10/2007 
Varejo produtos 
de beleza 

153.713.664,00 

INTELIQUENT INC TNDM NASDAQ 02/11/2007 
Serviços de 
telecomunicações 

93.098.992,00 

INTERACTIVE 
BROKERS GROUP 

IBKR NASDAQ 02/11/2007 
Serviços 
financeiros 

1.200.400.000,00 

SANDRIDGE 
ENERGY INC 

SD NYSE 06/11/2007 Petroquimico 315.000.000,00 

APPROACH 
RESOURCES INC 

AREX NASDAQ 08/11/2007 Petroquimico 92.000.004,00 

NORTHFIELD 
BANCORP INC 

NFBK NASDAQ 08/11/2007 Financeiro 167.524.490,00 

AMERICAN PUBLIC 
EDUCATION 

APEI NASDAQ 09/11/2007 Educação 93.750.000,00 

ENSIGN GROUP INC ENSG NASDAQ 09/11/2007 Serviços de saude 64.000.000,00 

LUMBER 
LIQUIDATORS 
HLDGS INC 

LL NYSE 09/11/2007 
Material 
construção 

110.000.000,00 

MSCI INC MXB NYSE 15/11/2007 
Serviços 
financeiros 

252.000.000,00 

RUBICON 
TECHNOLOGY INC 

RBCN NASDAQ 16/11/2007 Mineração 93.800.000,00 

TRIPLE-S 
MANAGEMENT CORP 

GTS NYSE 07/12/2007 Serviços de saude 203.000.000,00 

CARDTRONICS INC CATM NASDAQ 13/12/2007 
Serviços 
financeiros 

120.000.000,00 

MEDASSETS INC MDAS NASDAQ 13/12/2007 Serviços saude 212.800.000,00 

TITAN MACHINERY 
INC 

TITN NASDAQ 13/12/2007 Serviços  45.050.000,00 

K12 INC LRN NYSE 13/12/2007 Educação 108.000.000,00 

ORION MARINE 
GROUP INC 

ORN NASDAQ 20/12/2007 
Equipamentos de 
engenharia 

330.997.297,00 

NETSUITE INC N NYSE 20/12/2007 Serviços de ti 161.200.000,00 

A. H. BELO CORP AHC NYSE 23/01/2008 Comunicação ND 

IPC HEALTHCARE 
INC 

IPCM NASDAQ 25/01/2008 Serviços de saude 83.200.000,00 

INTREPID POTASH 
INC 

IPI NYSE 22/04/2008 Quimica 960.000.000,00 

AMERICAN WATER 
WORKS CO INC 

AWK NYSE 23/04/2008 Utilities 1.247.000.000,00 

COLFAX CORP CFX NYSE 08/05/2008 
Industria de 
equipamentos 

337.500.000,00 
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EMPRESA CODIGO BOLSA DATA IPO SEGMENTO VALOR OFERTA 

AMERICAN 
CAPITAL AGENCY 
CORP 

AGNC NASDAQ 15/05/2008 Financeiro 200.000.000,00 

ENERGY 
RECOVERY INC 

ERII NASDAQ 02/07/2008 
Industria de 
equipamentos 

119.000.000,00 

GT ADVANCED 
TECHNOLOGIES 
INC 

SOLR NASDAQ 25/07/2008 Eletroeletronicos 499.950.000,00 

RACKSPACE 
HOSTING INC 

RAX NYSE 08/08/2008 Serviços de ti 187.500.000,00 

MEAD JOHNSON 
NUTRITION CO 

MJN NYSE 11/02/2009 
Ind nutrição 
pediatria 

720.000.000,00 

SOLARWINDS INC SWI NYSE 20/05/2009 Serviços de ti 151.453.488,00 

GOVERNMENT 
PPTYS INCOME TR 

GOV NYSE 04/06/2009 Real state 200.000.000,00 

MEDIDATA 
SOLUTIONS INC 

MDSO NASDAQ 25/06/2009 Serviços de saude 88.200.000,00 

LOGMEIN INC LOGM NASDAQ 01/07/2009 Serviços de ti 106.666.672,00 

SELECT MEDICAL 
HOLDINGS CORP 

SEM NYSE 25/09/2009 Saude 300.000.000,00 

ECHO GLOBAL 
LOGISTICS INC 

ECHO NASDAQ 02/10/2009 
Serviços de 
logistica 

79.800.000,00 

VITAMIN SHOPPE 
INC 

VSI NYSE 28/10/2009 Farmaceutico 154.633.309,00 

STR HOLDINGS INC STRI NYSE 06/11/2009 Quimica 123.000.000,00 

FORTINET INC FTNT NASDAQ 18/11/2009 Serviços de ti 156.250.000,00 

CLOUD PEAK 
ENERGY INC 

CLD NYSE 20/11/2009 Mineração 459.000.000,00 

KRATON 
PERFORMANCE 
POLYMERS 

KRA NYSE 17/12/2009 Quimica 138.970.593,00 

CHESAPEAKE 
LODGING TRUST 

CHSP NYSE 26/01/2010 Real state 150.000.000,00 

QUINSTREET INC QNST NASDAQ 11/02/2010 Serviços de ti 150.000.000,00 

FINANCIAL 
ENGINES INC 

FNGN NASDAQ 16/03/2010 
Serviços 
financeiros 

127.200.000,00 

ROADRUNNER 
TRANS SVCS 
HLDGS 

RRTS NYSE 13/05/2010 
Serviços de 
logistica 

148.409.016,00 

EXPRESS INC EXPR NYSE 13/05/2010 Varejo vestuario 272.000.000,00 

CBOE HOLDINGS 
INC 

CBOE NASDAQ 15/06/2010 Financeiro 339.300.000,00 

HIGHER ONE 
HOLDINGS INC 

ONE NYSE 17/06/2010 
Serviços 
financeiros 

108.000.000,00 

GREEN DOT CORP GDOT NYSE 22/07/2010 
Serviços 
financeiros 

164.089.800,00 

CORESITE REALTY 
CORP 

COR NYSE 23/09/2010 Serviços de ti 270.400.000,00 

EXAMWORKS 
GROUP INC 

EXAM NYSE 29/10/2010 Saude 164.800.000,00 

FXCM INC FXCM NYSE 02/12/2010 
Serviços 
financeiros 

210.840.000,00 
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WALKER & 
DUNLOP INC 

WD NYSE 15/12/2010 
Serviços 
financeiros 

100.000.000,00 

AMERICAN ASSETS 
TRUST INC 

AAT NYSE 13/01/2011 Real state 563.750.000,00 

SUMMIT HOTEL 
PROPERTIES INC 

INN NYSE 09/02/2011 Turismo 253.500.000,00 

SAGENT 
PHARMACEUTICAL
S INC 

SGNT NASDAQ 20/04/2011 Farmaceutico 92.000.000,00 

AMC NETWORKS 
INC 

AMCX NASDAQ 16/06/2011 
Comunicação 
entret. 

ND 

FRANCESCAS 
HOLDINGS CORP 

FRAN NASDAQ 22/07/2011 Varejo vestuario 170.000.000,00 

TANGOE INC TNGO NASDAQ 27/07/2011 Serviços de ti 87.700.000,00 

DUNKIN' BRANDS 
GROUP INC 

DNKN NASDAQ 27/07/2011 
Alimentação 
(varejo) 

422.750.000,00 

TRIPADVISOR INC TRIP NASDAQ 07/12/2011 Turismo ND 

BONANZA CREEK 
ENERGY INC 

BCEI NYSE 15/12/2011 Oleo e gas 170.000.000,00 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


