
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ANALISE DA RELEVÂNCIA DO IPO SOBRE A ESTRUTURA FINANCEIRA DAS COMPANHIAS
BRASILEIRAS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAPINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LAYZA FONTE MARQUES FERREIRA, HELENE TCHI LING CHAN, LUIZE SOMAGGIO,
MAIARA RIBEIRO BORIN, RAPHAEL ALHO DE ALMEIDA ARRUDA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PEDRO HENRIQUE DE BARROSORIENTADOR(ES): 



1 

 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO 

FECAP 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

 

HELENE TCHI LING CHAN 

LAYZA FONTE MARQUES FERREIRA 

LUIZE SOMAGGIO 

MAIARA RIBEIRO BORIN 

RAPHAEL ALHO DE ALMEIDA ARRUDA 

 

 

 

ANALISE DA RELEVÂNCIA DO IPO SOBRE A ESTRUTURA 

FINANCEIRA DAS COMPANHIAS BRASILEIRAS. 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



2 

 

RESUMO   

O presente trabalho procurou analisar a relevância que o processo de abertura de ca-

pital tem na estrutura financeira das empresas. Tal pesquisa é de suma importância para que 

se compreendam as possíveis mudanças estruturais geradas pelo próprio IPO. Foram utiliza-

dos os testes T de student e o teste de Wilcoxon para amostras emparelhadas. Verificou-se 

que os índices de liquidez aumentaram significativamente enquanto que os índices de endivi-

damento geral apresentaram uma queda no período entre 2006 e 2007 e recuperação pós-IPO. 

E, no que diz respeito à rentabilidade, constatou-se um forte declínio durante o período de 

2006 a 2007 e, posteriormente a isso, uma pequena elevação. As alterações encontradas nos 

índices de rentabilidade, endividamento e liquidez antes e depois do IPO não podem ser atri-

buídas exclusivamente ao IPO, visto que durante o ano de 2008 um conjunto de eventos oca-

sionou a chama “Crise Financeira de 2008”, que pode ter afetado a operação das empresas. 

Portanto, as diferenças constatadas na pesquisa podem, em parte, ser ocasionadas pelo proces-

so de abertura de capital das companhias, mas não é possível atribuir causalidade a esse even-

to.   

Palavras-chave: IPO, instrumento financeiro, abertura de capital. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A oferta pública inicial, mais conhecida por IPO, sigla em inglês de Initial Public  

Offering, retrata a transição de uma companhia fechada para aberta. Esse processo representa 

o momento inicial da empresa na bolsa de valores, isso porque é a primeira venda de ações de 

uma empresa.  

No Brasil, entre as anos de 1990 e 2003 foram registrados apenas nove empresas que 

iniciaram o processo de venda de ações no Mercado. Esse número, entretanto, se apresenta 

bem diferente quando analisamos o período de 2004 a 2012, que soma um total de 141 (cento 

e quarenta e um) empresas. Esse aumento expressivo se deu, segundo Shim (2010, p. 7), em 

virtude do crescimento do Mercado Acionário Brasileiro; pelo aumento da liquidez dos mer-

cados mundiais; pela estabilidade interna, entre outros.  

Para lançar suas ações no mercado, as empresas devem cumprir com determinados 

requisitos estabelecidos pela própria Comissão de Calores Mobiliários. Diante do apresenta-

do, é razoável supor que além de um disclosure melhor de informações financeiras, sociais e 

ambientais; essas empresas tenham passado por um processo de alteração em suas estruturas 

financeiras. 

Nesse sentido, esse estudo pretende analisar a relevância que o IPO tem nas 141 com-

panhias brasileiras que abriram capital no período de 2004 a 2012. Para isso, serão realizadas 
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comparações entre os índices financeiros extraídos das demonstrações contábil-financeiras de 

uma amostra das 64 empresas que iniciaram ofertas públicas em 2007. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Dentro do contexto exposto, esse estudo tem como objetivo geral verificar se o IPO é 

relevante para alterar a estrutura financeira da empresa e como objetivo específico analisar as 

diferenças entre os índices contábil-financeiros antes e depois do IPO. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O estudo e o tema escolhidos nesse projeto de pesquisa justificam-se pelo alto volume 

financeiro que é movimentado em operações de IPO, além de elevada quantidade de correto-

ras e investidores que também estão envolvidos. Conforme demonstrado na Tabela 1 apresen-

tada abaixo.      

Tabela 1 

Período Volume R$ milhões Nº de corretoras Nº de investidores 

2004 a 2012 149.138 22.683 1.471.400 

Fonte: BM&FBOVESPA, Estatísticas das aberturas de Capital na BM&FBOVESPA 

 

Outro fator que motiva a pesquisa é a importância para o mercado financeiro de se 

compreender as alterações nas estruturas financeiras geradas pela própria profissionalização 

que a IPO traz para a companhia. Ademais, a presente pesquisa procura analisar e contribuir 

com os próximos avanços sobre o tema. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A abertura de capital é uma das alternativas com menor custo para a captação de re-

cursos devido o baixo comprometimento do caixa. Além disso, corrobora com o financiamen-

to de novos investimentos, com a elevação do crescimento e modernização das atividades e 

reestruturação do capital (RAMOS, 2006; BOMFIM, SANTOS, PIMENTA JUNIOR, 2007). 

 

Os autores Mello et. al. (2010, p.14) analisaram as reações dos índices contábil-

financeiros frente ao estímulo da abertura de capital. O período da análise foi de 2004 a 2007. 

Verificou-se uma relevante melhora nos índices de liquidez e de dependência financeira. 

Além de apresentar certa diminuição na rentabilidade. Ademais, esses pesquisadores, ainda 

sugerem um aumento do período de análise a fim de identificar impactos de Longo Prazo. 

 

Cazarotto e Trentin (2012, p. 24) analisaram duas empresas, Arezzo Indústria e Co-

mércio S.A. e JBS S.A.. A Arezzo S.A. abriu o capital em 2011, o período observado foi de 

dezembro de 2009 até o segundo trimestre de 2011. Neste período houve um aumento de li-

quidez, a rentabilidade diminuiu e o endividamento decresceu. A JBS S.A. abriu o capital em 

2007, o período analisado foi de 2006 a 2010. Os índices de rentabilidade reduziram e os in-

dicadores de endividamento diminuíram gradativamente no período. As companhias obtive-

ram índices muito diferenciados, porque se encontraram em situações e em fases distintas da 

economia ao longo dos períodos analisados. A Arezzo obteve resultados favoráveis com a 

IPO, já a JBS manteve- se estável, apesar de alguns fatores externos que afetaram em baixa 

proporção, como a crise de 2008.  

 

Klumb (2009, p.44), pretendeu encontrar os motivos pelos quais as empresas abrem o 

capital e as destinações da captação dos recursos oriundos desse processo. Através do estudo, 

identificou-se que o fator determinante para o IPO, é a diminuição do Passivo Exigível Total, 

o que se justifica quando consideramos um cenário em que o dinheiro tem um custo elevado. 

Além disso, verificou-se um grande crescimento na empresa, no ano do processo de abertura e 

no ano seguinte ao IPO, com um aumento do Patrimônio Líquido e a inclusão de novos acio-

nistas. Em relação ao segundo propósito da pesquisa, concluiu-se que a utilização de recursos 

foi para aumentar os negócios, em virtude de  um aumento do CAPEX (ativo imobilizado).  
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3 METODOLOGIA 

 

 Nas subseções abaixo serão apresentados os passos utilizados para responder o pro-

blema de pesquisa. 

 

3.1. AMOSTRA, PERÍODO E COLETA DE DADOS: 

A escolha do universo das empresas que iniciaram suas ofertas públicas deveu-se 

ao fato de divulgarem suas informações de forma mais transparente, pelo próprio interesse de 

atingir seus diversos steakholders.  Diante disso, tomou-se como população as companhias 

que fizeram IPO de 2004 a 2012, correspondendo um total de 141 empresas, disponíveis nas 

Listagens Recentes do site da BOVESPA. E a amostra provém exclusivamente do ano de 

2007, no qual 64 empresas vieram a mercado , conforme o Anexo I. Outro fator que que mo-

tivou considerar 2007 como ano amostra foi a disponibilidade de informações de três períodos 

anteriores e posteriores a 2007, favorecendo assim a comparabilidade nos momentos: ex-ante, 

no ano do IPO e ex-post. 

 

3.2. INDICES 

Escolhe-se a análise dos índices contábil-financeiros,  pois eles são fundamentais 

nas tomadas de decisões dos gestores, contribuindo assim, no processo de abertura de capital. 

Sendo assim, as variáveis utilizadas no estudo e suas respectivas definições estão 

apresentadas na Tabela 2, abaixo. 

  



6 

 

Tabela 2 – Variáveis Financeiras 

Tipo Grupo Índice Formulação Interpretação 

F
in

a
n

ce
ir

a
 

L
iq

u
id

ez
 

Geral 

(Ativo Circulante + Realizável 

a Longo Prazo) /  (Passivo Cir-

culante + Exigível a LP) 

Capacidade de pagamento. 

Para cada R$ 1,00 de dívida, 

quanto a empresa tem para 

honrar com essa obrigação. Corrente 
Ativo Circulante / Passivo Cir-

culante 

E
n

d
iv

id
a
m

en
to

 

Geral 

 - Quantidade - 
Exigível total /  Ativo Total 

Dependência de recursos de 

terceiros. 

Composição do 

Endividamento – 

Qualidade - 

Passivo Circulante / Capital de 

Terceiros 

Proporção das dívidas de Cur-

to Prazo em relação ao total do 

endividamento. 

E
co

n
ô
m

ic
a

 

R
en

ta
b

il
id

a
d

e 

Giro do Ativo Vendas / Ativo  

Proporção existente entre o 

volume de vendas e os inves-

timentos totais efetuados. 

Margem     Liqui-

da 
Lucro Liquido / Vendas 

Margem de lucratividade obti-

da pela empresa em função do 

faturamento. 

Rentabilidade so-

bre o Investimento    

(ROI) 

Lucro Liquido / Ativos 

Evidencia o potencial de gera-

ção de lucro por parte da em-

presa. 

Rentabilidade so-

bre o Patrimônio 

Liquido (RSPL) 

Lucro Liquido / Patrimônio 

Liquido 

Taxa de Rentabilidade obtida 

pelo Capital Próprio. 

 

3.3. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 Para responder a questão de pesquisa apresentada na Introdução, serão aplica-

dos testes de diferenças entre médias. O objetivo precípuo destes testes será averiguar se há 

diferença estatisticamente significante entre os índices de liquidez, endividamento e rentabili-

dade das companhias antes e depois da abertura de capital. A hipótese do trabalho é que have-

rá diferenças estatisticamente significantes antes e depois da abertura de capital.  

Para tanto, serão utilizados os testes t de student para amostras emparelhadas e o tes-

te de Wilcoxon. O teste t de student será aplicado quando os dados apresentarem distribuição 

normal e o teste de Wilcoxon quando não. Para testar a normalidade dos dados, será emprega-

do o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Das empresas da amostra, foram coletados dados disponíveis nos prospectos de ofertas 

públicas retirados do website da CVM. Nesses documentos, utilizamos principalmente os re-

latórios de Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de Resultados. Após a coleta de dados, 

foram calculados os índices apresentados na Tabela 2 para os exercícios de 2004 a 2010. As-

sim sendo, a análise dos dados será apresentada em duas partes: estatística descritiva e testes 

de diferenças de média, como segue: 

 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Estão relacionadas as estatísticas descritivas dos índices separados nos períodos 

antes e depois do IPO. 

 

 4.1.1 INDICES DE LÍQUIDEZ 

 

Em relação aos índices de liquidez, verificou-se que houve um aumento significa-

tivo da capacidade de pagamento durante o processo de IPO. E, após 2007, no que se refere à 

liquidez corrente, houve uma estabilização desse índice; enquanto que a liquidez geral apre-

sentou uma queda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2 INDICES DE ENDIVIDAMENTO 

 

Os índices de endividamento apresentaram comportamentos distintos entre si. O En-

dividamento Geral, que mede a dependência de recursos de terceiros, apresentou uma queda no 

período entre 2006 a 2007 e uma elevação no pós-IPO. Enquanto que a composição do endivi-

damento permaneceu estável durante o período analisado. 
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4.1.3 INDICES DE RENTABILIDADE 

 

Verificou-se que, durante o período de 2006 a 2007, a rentabilidade estudada sofreu 

uma forte queda. Entretanto, ela apresentou uma recuperação logo após o IPO. O que mostra 

que tanto a margem de lucratividade, quanto as rentabilidades geradas pelo patrimônio e o 

investimento aumentaram. 
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4.2 TESTES DE DIFERENÇAS DE MÉDIA 

A aplicação dos testes de diferenças de média depende de alguns pressupostos. A apli-

cação dos testes paramétricos depende de os dados se distribuírem conforme a curva normal e, 

também, de a homogeneidade das variâncias serem homogêneas. Assim sendo, aplicaram-se o 

testes Kolmogorov-Smirnov (KS) para testar normalidade e o de Levene para testar a homo-

geneidade da variância. Nos testes, as hipóteses nulas são de que os dados seguem uma distri-

buição normal e que as variâncias são homogêneas, respectivamente. A Tabela 3 apresenta os 

resultados do teste de KS. 

Tabela 3 – Teste de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov 

Variáveis 
Período em   

relação ao IPO 
Estatística 

Graus de 

liberdade 
Significância 

Aceitação 

da hipótese 

Liquidez  

Corrente 

Antes 0,195 20 0,05 
REJEITA 

Depois 0,208 20 0,02 

Liquidez  

Geral 

Antes 0,212 20 0,02 
REJEITA 

Depois 0,121 20 0,20 

Composição do 

Endividamento 

Antes 0,158 20 0,20 
ACEITA 

Depois 0,17 20 0,13 

Endividamento 
Antes 0,18 20 0,09 

REJEITA 
Depois 0,234 20 0,01 

Margem           

Líquida 

Antes 0,253 20 0,00 
REJEITA 

Depois 0,282 20 0,00 

Retorno sobre o 

Patrimônio 

Antes 0,228 20 0,01 
REJEITA 

Depois 0,121 20 0,20 

Retorno sobre o 

Investimento 

Antes 0,352 20 0,00 
REJEITA 

Depois 0,185 20 0,07 

 

De acordo com a Tabela 3, a variável Composição do Endividamento apresentou nor-

malidade, pois não foi possível rejeitar a hipótese nula. Não foi reportado, mas o teste de Le-

vene indicou que as variâncias da variável Composição do Endividamento são homogêneas. 

As demais variáveis não indicaram características de normalidade. Portanto, para a variável 
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Composição do Endividamento foi aplicado o teste paramétrico t de Student e para as demais 

variáveis foi aplicado o teste de Wilcoxon. 

Para os testes de diferença de média antes e depois do IPO, utilizou-se o nível de sig-

nificância de 5%. As hipóteses a serem testadas são: 

H0: A média antes e depois do IPO é igual; 

H1: A média antes e depois do IPO é diferente. 

Nesse caso, se a significância for menor ou igual a 5%, pode-se inferir que a variável 

em questão apresenta diferença significativa entre o indicador antes e depois do IPO e por isso 

rejeita-se a hipótese nula. Caso contrário, aceita-se H0, como nos casos das variáveis Compo-

sição do Endividamento e Margem Líquida, conforme a Tabela 4: 

Tabela 4 – Testes de Diferença de Média antes e depois do IPO 

Variáveis 
Média Estatística 

T 

Estatística 

Z 

Signifi-

cância 

Aceitação da 

hipótese Antes Depois 

Liquidez Corrente 0,99 2,10 
 

-8,74 0,00 REJEITA 

Liquidez Geral 0,98 1,41 
 

-7,16 0,00 REJEITA 

Endividamento Geral 0,75 0,57 
 

-5,55 0,00 REJEITA 

Composição do En-

dividamento 
0,63 0,61 0,06 

 
0,95 ACEITA 

Margem Líquida 0,23 0,13 
 

-1,41 0,16 ACEITA 

Retorno S/ Investi-

mento 
0,12 0,06 

 
-3,18 0,00 REJEITA 

Retorno S/ PL 0,28 0,11 
 

-4,90 0,00 REJEITA 

 

 Em resumo, os dados da Tabela 4 indicam que a média dos índices de liquidez corren-

te e a liquidez geral aumentaram significativamente após o IPO. Além disso, houve queda no 

índice de endividamento geral e, também, no retorno sobre o patrimônio líquido e retorno 

sobre ativo. As variáveis margem líquida e composição do endividamento não apresentaram 

variação significativa.   
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho procurou analisar a relevância que o processo de abertura de capital 

tem na estrutura financeira das empresas. Tal pesquisa é de suma importância para que se 

compreendam as possíveis mudanças estruturais geradas pelo próprio IPO além de poder con-

tribuir para a formulação do planejamento estratégico de companhias que pretendem se sub-

meter a tal processo. 

A hipótese metodologicamente testada é se haverá diferenças estatisticamente signi-

ficantes antes e depois da abertura de capital nos indicadores financeiros. E, para confirmar 

essa hipótese, utilizaram-se os testes T de student e o teste de Wilcoxon para amostras empa-

relhadas.  

A aplicação de tais testes comprovou parcialmente a hipótese metodológica. Verifi-

cou-se que os índices de liquidez aumentaram significativamente, o que corroborou com o 

aumento da capacidade de pagamento das companhias. Os índices de endividamento geral, 

entretanto, apresentaram uma queda no período entre 2006 e 2007 e recuperação pós-IPO. E, 

no que diz respeito à rentabilidade, constatou-se um forte declínio durante o período de 2006 

a 2007 e, posteriormente a isso, uma pequena elevação. Contudo, a rentabilidade média do 

período posterior à abertura de capital não alcança a média da rentabilidade dos anos anterio-

res a esse processo. 

As alterações encontradas nos índices de rentabilidade, endividamento e liquidez an-

tes e depois do IPO não podem ser atribuídas exclusivamente ao IPO, pois ,após o recrudes-

cimento do processo de abertura de capital, especificamente no ano de 2007, o cenário eco-

nômico não foi favorável, visto que durante o ano de 2008 um conjunto de eventos ocasionou 

a chama “Crise Financeira de 2008”, que pode ter afetado a operação das empresas. Além 

disso, em 2007 foi aprovada a Lei 11.638, que gerou uma série de alterações nas práticas de 

contabilidade. Portanto, as diferenças constatadas na pesquisa podem, em parte, ser ocasiona-

das pelo processo de abertura de capital das companhias, mas não é possível atribuir causali-

dade a esse evento.   
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ANEXO I: Empresas listadas na amostra. 

 Empresa Setor 

Tempo Part Consumo não Cíclico / Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos 

MPX Energia Energia Elétrica 

BMF Serviços Financeiros Diversos 

Panamericano Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos 

Laep Emp. Adm. Part. – Alimentos 

Helbor Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração. 

Amil Serviços Médicos 

BR Brokers Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração    

Bovespa Hld Serviços Financeiros Diversos 

Agrenco Emp. Adm. Part. - Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) 

Marisa Consumo Cíclico / Comércio / Tecidos, Vestuário e Calçados 

SEB Consumo Cíclico / Diversos / Serviços Educacionais 

Tenda Construção e Transporte / Construção e Engenharia / Construção Civil 

Trisul Construção e Transporte / Construção e Engenharia / Construção Civil 

BicBanco Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos 

Sul America Financeiro e Outros / Previdência e Seguros / Seguradoras 

Satipel Materiais Básicos / Madeira e Papel / Madeira 

Cosan Ltd** Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)    

Estacio Part Educação 

Generalshopp Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal    

Multiplan Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração 

Providencia Petroquímicos e Borracha 

Springs Emp. Adm. Part. - Têxtil e Vestuário    

ABC Brasil Bancos 

Triunfo Part Serviços Transporte e Logística    

Guarani Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)    

Kroton Emp. Adm. Part. - Educação    

MRV Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

Patagonia** Bancos 

Minerva Alimentos 

Invest Tur Emp. Adm. Part. - Hospedagem e Turismo 

Redecard Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal    

Indusval Bancos 

Tegma Serviços Transporte e Logística    

Marfrig Alimentos    

Daycoval Bancos    

Cruzeiro Sul Bancos    
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 Empresa Setor 

EZTec Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

Log-In Serviços Transporte e Logística    

SLC Agricola Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)   

Parana Bancos 

Inpar S/A Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

Tarpon Emp. Adm. Part.-Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros    

Sofisa Bancos 

Wilson Sons Serviços Transporte e Logística    

Cremer Têxtil e Vestuário    

Agra Incorp Emp. Imobiliários 

CR2 Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

Bematech Comunicação e Informática    

Metalfrio Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças    

JHSF Part Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração    

Fer Heringer Petroquímicos e Borracha    

BR Malls Par Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)    

Even Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

Pine Bancos 

JBS Alimentos 

Anhanguera Emp. Adm. Part. - Educação    

GVT Holding Telefonia 

Sao Martinho Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)    

Iguatemi Comércio (Atacado e Varejo) 

Tecnisa Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

CC Des Imob Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração   

Rodobensimob Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração    

PDG Realt Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração    
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