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Este trabalho visa verificar se os estudos referentes à variação do 

preço de ações pós-lançamento em outros países são válidos para as 

ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para 

isso foi analisado o desempenho das açõões após seu lançamento em 

diferentes períodos. Avaliou-se um universo de 85 empresas que 

tiveram seus lançamentos entre 2004 e 2007. Os resultados 

demonstram evidência de subavaliação do valor das ações devido à 

sua alta variação positiva no primeiro dia. O estudo também 

apresentou resultados do primeiro mês e primeiro ano pós-lançamento. 
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1. Introdução 

Tornar uma empresa de capital aberto é um ponto de virada significativa de uma empresa, 

com sérias implicações no capital dos proprietários existentes. Por este motivo, as ofertas 

públicas iniciais das empresas (IPO) devem ser bem elaboradas e planejadas.  

Segundo Tsangaraki (2004) o sucesso de se tornar público depende, além de outros fatores, da 

habilidade de determinar o preço de oferta, que representa justamente o valor intrínseco da 

empresa. Determinar o preço de oferta é uma tarefa difícil e incerta, que tem conseqüências 

diretas no desempenho das ações. 

Estudos foram feitos ao longo dos anos, analisando a performance destas ações ao longo do 

tempo em diversos mercados e indicam que, a curto prazo, as emissões iniciais de ações 

apresentam retornos altamente positivos, mas, a longo prazo, este retorno não se mantém, 

tendo um resultado pior que o retorno médio do mercado no mesmo período. No entanto, 

segundo Tsangarakis (2004), na Grécia os IPOs continuam a apresentar retornos positivos em 

longo prazo.  

Ibbotson (1975) indica que, em média, os lançamentos de novas ações nos Estados Unidos 

ocorrem com o preço 11% abaixo de seu valor de mercado verdadeiro.  

Para Peter (2007) IPOs têm sido muito estudados nos países desenvolvidos, mas recentemente 

tem havido um maior interesse nos IPOs dos mercados emergentes, que tem desempenhado 

um importante papel no portfólio de investimentos mundial. No entanto, o comportamento 

destes investimentos nestes mercados é relativamente desconhecido. Este estudo visa observar 

e documentar esta performance em um país em desenvolvimento – o Brasil - observando o 

comportamento do preço das ações, em um período de tempo de um dia, de um mês e, 

também, de um ano após o seu lançamento na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).  

1.1 Objetivo 

O objetivo deste estudo é analisar o desempenho das ações a partir de sua oferta pública a 

curto e em longo prazo. Ao final do trabalho pretende-se chegar a resultados que indiquem se 

é interessante o investimento em ações no seu lançamento, avaliando diferentes períodos, para 

o cenário atual no mercado brasileiro. 

Se uma ação for supervalorizada inicialmente, sua venda ao público irá fracassar; se, por sua 

vez, estiverem sub-valorizadas, haverá perdas para os quotistas existentes. Por este motivo se 

torna importante a compreensão de diversas variáveis referentes aos IPOs, inclusive seu 

desempenho no tempo. 

2. A Oferta Pública Inicial e o valor das ações 

 

2.1 Oferta Pública Inicial (IPO) 

Abrir o capital pode trazer benefícios para uma empresa. Uma das vantagens se dá no âmbito 

de sua estrutura de capital: a emissão de ações funciona como um financiamento da 

companhia, de maneira mais barata que os empréstimos oferecidos por bancos. 

Além disso, a abertura de capital proporciona um benefício para a gestão da empresa, uma vez 

que os resultados da companhia se tornam públicos e, dessa maneira, os administradores e 

executivos devem então estar atentos a sua performance, e aos reflexos do mercado nas 

decisões estratégicas tomadas. 
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Por outro lado, a transparência administrativa que a companhia passa a ter, permite aos 

concorrentes o acesso a informações que até então eram confidenciais. A empresa se torna 

sujeita, também, à pressão que o mercado, e os investidores podem exercer por resultados de 

curto prazo. 

Estudos mostram que as ofertas públicas iniciais de ações, em sua maioria, são sub-

valorizadas, o que equivale a dizer que as ações recém emitidas, apresentam um retorno 

inicial muito positivo, quando comparado ao retorno do mercado no mesmo período, mas 

negativos em longo prazo. Segundo Loughram, Ritter e Rydgvist (1994), as ofertas 

apresentam uma taxa de retorno médio – a curto prazo – que variam entre 4,2% na França a 

80,3% na Malásia, e a longo-prazo apresentam um retorno negativo, quando comparados com 

o resto do mercado. 

Ritter (1991) analisou os lançamentos iniciais de ações, nos Estados Unidos, no período de 

1975-1984, e evidenciou que os IPOs tiveram um desempenho inferior ao do mercado, num 

período de 3 anos: enquanto as ações recém-lançadas apresentaram em três anos, na média, 

um retorno de 34,5%, o mercado apresentou 61,9%. 

Levis (1993) também analisou o mercado do Reino Unido e encontrou retornos iniciais 

positivos, e em longo prazo negativos. Aggarwal, Leal e Hernandes (1993) efetuaram a 

mesma análise em alguns países latino-americanos e encontraram o mesmo resultado. De 

forma idêntica, Ljungqvist (1993) realizou este estudo na Alemanha, e Keloharju (1993) na 

Finlândia, todos apontando para a mesma direção: de que investimentos em IPO são indicados 

somente a curto prazo. 

Na Grécia, no entanto, Tsangarakis (2004) indica que tanto a curto, como a longo prazo, o 

investimento em IPOs se apresenta como uma opção positiva aos investidores. Na Suíça, o 

resultado obtido por  Kunz and Aggarwal (1994), também foi peculiar, indicando que em 

longo prazo, as IPO’s apresentaram retornos neutros. 

Ações em seu lançamento são precificadas com um desconto que proporciona altos e 

anormais retornos iniciais ao investidor que comprou a oferta inicial. Existem algumas 

hipóteses sobre o motivo dos IPOs apresentarem esta subavaliação. 

De acordo com Allen e Faulhaber (1989), Grinblatt e Hwang (1989) e Welch (1989), a 

empresa que está lançando as ações, possui informações superiores sobre seus futuros fluxo 

de caixa do que investidores externos que não podem distinguir entre empresas de alta 

qualidade das de baixa. Ao sub-valorizar suas ações, a empresa está esperando reações de 

preço mais positivas quando efetuarem anúncios futuros. 

Já Rock (1986) afirma que as IPO`s devem ser sub-valorizadas para atrair investidores menos 

informados que, caso contrário, manteriam perdas resultantes de IPO`s sobrevalorizados, e 

não mais investiriam em ofertas públicas iniciais.  

Para Peter (2007) a empresa deliberadamente sub-valoriza a ação no lançamento de maneira a 

construir credibilidade com a comunidade de investidores – devido aos altos retornos de curto 

prazo. 

Estas teorias apresentadas acima sugerem que, por diferentes motivos, as ofertas públicas 

iniciais apresentam, na média, preços aparentemente inferiores do que um preço justo de 

mercado e, portanto, produzem retornos iniciais positivos. 

2.2 Retorno e Estatística de Retorno 

Segundo Ross (2003), o retorno percentual de investimentos em ações é calculado através do 
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quociente entre a soma dos retornos obtidos (ganhos de dividendo e alteração no preço da 

ação) e o preço inicial da ação. 

Ross também indica a maneira de se analisar uma série de retornos. Utilizando a média 

aritmética (retorno médio) e o desvio-padrão, aplicados a lista de retornos apresentados, se 

chega a dados concretos e confiáveis. 

O retorno médio pode ser calculado pela expressão 1. 

Eq. 1 

 

Onde R1 ... RT são os valores de retorno, e T é o número de retornos analisados. 

O desvio-padrão é expresso pela equação 2. 

Eq. 2 

 

 

2.3 Custos em IPO’s 

Emitir ações ao público tem um custo e, segundo Ross (2003), o custo da emissão de novas 

ações é composto pelos seguintes fatores. 

 Margem (spread) – diferença entre o preço recebido pela empresa emitente do título e 

preço de venda ao público. 

 Despesas diretas – taxas de registro, honorários de advogados e impostos. 

 Despesas indiretas – tempo gasto pelos administradores na preparação da emissão. 

 Subavaliação – venda das ações por um preço inferior a seu preço eficiente. 

 Cláusula Green Shoe - direito do intermediário de comprar ações adicionais ao preço 

de oferta para cobrir excessos de demanda.  

2.4 IPO no Brasil – aspectos legais 

A partir do momento que os administradores da empresa analisam as vantagens e 

desvantagens da abertura de capital e decidem então, emitir ações, existe um procedimento 

exigido pela Comissão de Valores Mobiliários e pela Bolsa de Valores de São Paulo. 

De acordo com o manual oferecido pela BOVESPA, a análise dos pedidos de registro na 

Bolsa de Valores, passa basicamente por duas etapas. A primeira delas é uma análise prévia 

sobre o perfil da companhia, que tem como objetivo indicar em qual segmento de listagem é o 

mais adequado para a empresa. 

Para esta etapa é necessário uma série de documentos, que vai desde um requerimento de 

listagem, até um histórico de todas as alterações no controle acionário da companhia desde a 

sua fundação, passando por três últimas demonstrações financeiras. 

A segunda etapa consiste na análise dos aspectos formais do pedido de registro. Nesta etapa 

também é preciso, que a empresa apresente diversos documentos, formulários, relatórios e 

declarações. 

Todo este processo demanda tempo e dedicação das empresas. Por este motivo, as empresas 

que decidem emitir novas ações, muitas vezes contratam bancos de investimentos, 

especializados em toda preparação prévia necessária, além de estarem familiarizados com os 

aspectos legais e burocráticos do processo. 
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Cabe aos bancos de investimentos a árdua tarefa de fixação de um preço justo para as novas 

ações. 

 

3. Metodologia e dados 

 

3.1 Metodologia 

Serão utilizadas, neste trabalho, duas maneiras de cálculo do retorno, que estão de acordo com 

o método de retorno percentual, indicado por Ross. 

No entanto, o estudo se contemplará a análise da variação do preço das ações, 

desconsiderando ganhos por dividendos. Dessa maneira os retornos serão calculados 

conforme abaixo. 

Retorno Percentual Simples das Ações. 

A primeira maneira é o retorno simples das ações, na qual, o retorno R, é calculado de acordo 

com a equação 1. 

 

R1 = (P1-P0)/P0  Eq.3 

 

Onde P1 é o preço do fechamento da ação no primeiro dia de sua negociação, e P0 é o preço 

de seu lançamento. 

Este retorno mede o relativo ganho ou perda de riqueza que um investidor teria realizado se 

ele efetivamente tivesse comprado as ações com o preço inicial oferecido e vendido as ações 

no final do primeiro dia de negociações na BOVESPA. 

De maneira semelhante, calcula-se o retorno após o período de um mês e um ano, de maneira 

que P1 passa a ser o preço da ação após um mês (R30) ou um ano (R365) de seu lançamento. 

3.1.1 Retorno Percentual Ajustado das Ações. 

A segunda maneira é o retorno ajustado das ações, que mede o desempenho das ações 

comparado ao desempenho do mercado no mesmo intervalo de tempo. É calculado subtraindo 

do retorno da ação analisada, o retorno do mercado no mesmo intervalo de tempo, de maneira 

que o retorno ajustado RA, é calculado pela seguinte expressão: 

RA = R – RM 

Onde R é o retorno da ação, e RM é o Retorno do Mercado, calculado da seguinte maneira: 

RM1 = (M1-M0)/M0 

Onde M1 é o valor do índice de mercado IBOVESPA no fechamento do dia do lançamento da 

ação analisada e M0 é o valor do mesmo índice na abertura do dia do lançamento da ação 

analisada. 

De maneira semelhante, calcula-se o retorno ajustado após o período de um mês e um ano, de 

maneira que M1 passa a ser o valor do índice IBOVESPA um mês (M30) ou um ano (M365) 

após o lançamento da ação analisada. 

3.2 Amostra 

Foi registrado um total de cento e dez emissões iniciais de ações no período de 2004 a 2007 

na Comissão de Valores Monetários (CVM). Estas IPO’s se referem tanto às ações ordinárias, 
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como às preferenciais e são negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).   

A figura 1 mostra a freqüência e evolução da quantidade de IPO`s por ano. Verifica-se que 

houve um crescimento substancial na quantidade de empresas que efetuaram IPO’s de 2004 a 

2007. 

 
Figura 1 – evolução da quantidade de IPO’s 

Conseqüentemente, os volumes negociados também se elevaram nesse período. A tabela 1 

mostra o capital levantado através dos IPOs no período de 2004 a 2007. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Volume monetário anual em IPO’s 

A figura 2 mostra a evolução do número de investidores (pessoas físicas e clubes de 

investimento) que compraram ações em seu lançamento no mesmo período.  

  

Figura 2 – Evolução do número de investidores 

Ano Volume Total Negociado (Milhões R$) 

2007 54.524,00 

2006 15.373,00 

2005 5.200,00 

2004 3.672,00 
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A figura 3 mostra a participação dos setores nos IPOs no mesmo período. 

 

 

 
Figura 3 – Participação dos setores 

 

Deste universo de emissões, foi escolhida, para este estudo, uma amostra correspondente às 

empresas cujo lançamento das ações foi realizado há mais de um ano até a data deste estudo, 

ou que tiveram negociações constantes na bolsa de valores de São Paulo (Bovespa). 

A amostra representa 77% das empresas que tiveram sua oferta pública inicial registrada na 

CVM no período em questão, e é exibida na tabela 02. 

 

4. Performance dos IPOs 

 

A tabela 2 e figuras 4 e 5 abaixo apresentam as médias aritmética e desvios-padrão, obtidos 

entre os retornos da amostra estudada para 1, 30 e 365 dias. 

R1 RM1 RA1 R30 RM30 RA30 R365 RM365 RA365

Média 4,93% 0,01% 4,92% 6,33% 1,28% 5,05% 20,33% 30,59% -10,25%

Desvio Padrão 7,39% 1,47% 7,31% 14,23% 7,23% 13,02% 61,99% 16,25% 57,30%  
Tabela 2 –parâmetros estatísticos dos retornos 
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Figura 4 – Retorno simples médio 

 

 
Figura 5 – Retorno ajustado médio 

 

5. Conclusão 

O estudo do desempenho do preço das ações lançadas no mercado brasileiro entre os anos de 

2004 a 2007, registradas na Bolsa de Valores de São Paulo, apontou que no primeiro dia de 

negociação, as ações apresentam um retorno alto e positivo, o que é evidência de uma 

subavaliação do valor das ações. 

Isto é ainda comprovado, quando se estende o universo de análise para um mês e um ano após 

seu lançamento. Quando analisado o retorno simples das ações, em qualquer um dos 

intervalos de tempo estudados, um investimento em IPO se mostra interessante. 

No entanto, quando analisado o retorno ajustado, isto é, descontando-se o retorno do mercado 

no mesmo período, um investimento na ação em seu lançamento se mostra desfavorável, no 

período de um ano, já que apresenta, em média, um retorno negativo de -10,25%. 

Portanto, os retornos pós-lançamento obtidos das IPO’s no mercado acionário brasileiro estão 

de acordo com estudos internacionais, nos quais os retornos das IPO’s são altos e positivos 

inicialmente, porém negativos em um prazo maior, quando comparados com o mercado. 
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